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HOTĂRÂREA NR. 122 

 din 8 iulie 2016 
 

privind: stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.267/06.07.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului şi raportul de specialitate al 
direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 
a Consiliului Judeţean Galaţi, anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 37 din 25 
februarie 2016; 

Având în vedere prevederile art. 98 coroborate cu cele ale art. 54 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se stabileşte componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean 

Galaţi, după cum urmează: 

 
1. Comisia buget–finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială 
 

1. SANDU Viorica 
2. ZAHARIA Eugen 
3. BOGDAN Tania–Iuliana 
4. SIMBANU Ionică 
5. BURUIANĂ Nataliţa 
6. SANDU Mitică 
7. IARU Romulus–Lucian 

 
2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 

partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană 

 
1. GOGONCEA Lilion–Dan 
2. PALADE Cătălin 
3. ŞTEFAN Ion 
4. BĂLAN Viorel 
5. BUTUNOIU Dorin 

 
 

3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice 
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1. BUŢURCĂ Octav 
2. GROSU Elena 
3. CRISTOVICI Viorel 
4. DIMA Cristian 
5. STAN Ionel 

 

 
4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, 

activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 

 
1. DOBROVICI–BACALBAŞA Nicolae 
2. NECHIFOR Alexandru 
3. GAIU Magdalena 
4. CĂLUEAN Anghel–Costel 
5. ADUMITROAIEI Răzvan–Ionuţ 

 
5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională 

 
1. NAGGAR Andreea–Anamaria 
2. MIRCEA Iulian 
3. URSU Nicuşor 
4. DĂNĂILĂ Sorin 
5. — 

 
6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 

investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 

 
1. TRANDAFIR Avram 
2. CAMBANACHE Liliana 
3. RADU Valentin 
4. DIMA Gheorghe 
5. CRISTACHE Cătălin 

 
Art.2. (1) Comisiile de specialitate prevăzute la art. 1 vor fi convocate în primă 

şedinţă de către preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi. 
(2) În prima şedinţă comisiile de specialitate vor alege din rândul membrilor 

acestora câte un preşedinte şi un secretar. 
 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor interesate şi este supusă 
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
              Secretarul Judeţului,  
                      Puşcaş Paul 

 
 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 123 

din 21 iulie 2016 
 

privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei 
normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Dima Cristian 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.305/14.07.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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. 5 a Consiliului 

Judeţean Galaţi – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Având în vedere cererea domnului Dima Cristian, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi sub nr. 5305 în data de 07.07.2016; 

Având în vedere referatul constatator nr. 5305/12.07.2016; 
Având în vedere prevederile art. 107 din Legea nr. 115/2015 privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali; 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale 
art. 12 alin. (1) şi (2)  din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. Se ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Dima Cristian. 
         
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Dima Cristian. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Dima Cristian şi este supusă 

formalităţilor de publicitate prevăzute de lege. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 



                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 124 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor –
Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.497/14.07.2016 

  
Consiliul Judeţean Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  şi 

prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, Comisiei de 
specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări 
publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti –
Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242) cu valoarea totală a investiţiei de 72.697.058,44 lei 
inclusiv TVA din care C+M este de 68.980.078,20 lei inclusiv TVA potrivit anexei, parte 
integrantă din hotărâre. 
 

Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 
2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa (inclusiv 
tronsoanele finanţate din alte surse de finanţare), asigurându-se conectarea la reţeaua TEN-T. 

 
          Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi 
Finanţe, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de punerea în 
aplicare, precum şi altor instituţii interesate. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Această documentaţie tehnică este  constituită din două obiecte: 
     Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 

69+640,00) 
     Obiectul 2 – reabilitare poduri. 
Obiectul 1 – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 242 (km 38+940,00 – 

69+640,00) 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 30.700,00 m; 
- Lăţime parte carosabilă: 6,00 – 7,00 m; 
- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 
- Lăţime acostamente: 2 x 1,00 m; 
- Pantă transversală pe zona părţii carosabile: 2,5%; 
- Pantă transversală pe zona acostamentelor: 4,00%; 
- Lungime şanţ din beton: 44.726,00 m; 
- Lungime şanţ din pământ: 3.134,00 m; 
- Lungime rigola carosabilă: 3.615,00 m; 
- Pistă biciclişti: acolo unde spaţiul permite, respectiv oraşul Tg. Bujor s-au amenajat 

piste de 1 m. lăţime, din aceeaşi structură rutieră ca şi trotuarele, atât pe partea stângă cât şi 
pe partea dreaptă a sensului de mers; 

- Staţii autobuz: 8 buc. cu lungimea de 45,00 m şi lăţimea de 3,50 m prevăzute cu 
adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) banca de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi 
pentru colectarea selectivă a deşeurilor;  

- Panouri fotovoltaice – 32 buc. amplasate la trecerile de pietoni.  
In vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 242 s-au avut în vedere structuri 

rutiere relevante: structură nouă, tratament dublu cu criblură executat la cald, 
reparaţii+ranforsare în două straturi mixtură asfaltică, reparaţii+ranforsare un strat mixtură 
asfaltică, structură nouă în zona alunecărilor de pământ.   

Obiectul 2 – reabilitare poduri. 
Podurile care asigură continuitatea drumului judeţean DJ 242, peste cursurile de apă 

locale, din care cel mai important este râul Covurlului, sunt în număr de 16 şi au fost 
expertizate în aprilie 2015. 

După mărimea deschiderii podurile expertizate se încadrează în categoria podurilor mici, cu 
deschiderea maximă sub 20 m. 

Lungimile podurilor variază între 5,0 şi 32,30 m. 
    Structura de rezistenţă a podurilor este simplă din beton armat şi este: 

- grindă continuă casetată de beton armat, pod la km 56+679; 
- grinzi monolite tip T de beton armat, pod la km 43+696; 
- dală de beton armat la restul podurilor. 

Documentaţia pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti –
Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242) în faza DALI s-a întocmit conform H.G. nr. 28 din 
09.01.2008 şi Ordinul nr. 863 din 02.07.2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. S-a ţinut cont şi de cerinţele privind conţinutul documentaţiei în vederea obţinerii de 
finanţări din fonduri externe nerambursabile.  

   



                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 125 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie 
de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea 
Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.498/14.07.2016 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea 
Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)  cu valoarea: 68.741.990,44 
lei inclusiv TVA, din care valoarea C+M de 64.227.781,64 lei inclusiv TVA, potrivit anexei 
parte integrantă din hotărâre.  

 
Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 

2014-2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se 
conectarea la reţeaua TEN-T. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi 

Finanţe, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de punerea 
în aplicare, precum şi altor instituţii interesate. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
Această documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între 

localităţile Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi 
şi Smârdan de la km 61+460 ÷ 72+400. 

Lucrări de poduri –   5 bucăţi. 
      Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 251 între 

localităţile Matca – Cudalbi de la  km 6+780 ÷ 23+840 şi între localităţile Slobozia Conachi 
şi Smârdan de la km 61+460 ÷ 72+400, lungimea totală a tronsoanelor fiind de 28000.00 
m. 

Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 28.000,00 m; 

- Lăţime parte carosabilă: 6,00 - 7,00 m; 

- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,50 m; 

- Lăţime acostamente: 2 x 0,5 - 0,75 m; 

- Lungime şanţ din beton: 12.365,00 m; 

- Lungime şanţ din pământ: 24.550,00 m; 

- Pista biciclişti: 1,6 km între următoarele poziţii kilometrice: 70+800 – 72+400 – pe 

partea dreaptă a drumului judeţean DJ 251; 

- Staţii autobuz: 6 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 (una) 

bancă de 5 locuri şi câte 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 

- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.;   

- Podeţe DN 600 mm 69 buc; 

- Podeţe tubulare sau podeţe dalate tip D5 şi L3 17 buc.; 

- Marcaje 28,0 km; 

- Indicatoare rutiere 220 buc. 

      Structura rutieră este următoarea: 

-  4 cm strat de uzură din beton asfaltic modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri BA 16 
m; 

- 6,0 cm strat de legătură din beton asfaltic tip BAD 20; 
- 8,0 cm strat de bază din anrobat bituminos tip AB 31,5 doar pe anumite sectoare 
- 15,0 – 20 ,0 cm strat de fundaţie superior din piatră spartă; 
- 10,0 – 30,0 cm strat de fundaţie inferior din balast; 

Lucrări de poduri – reabilitare poduri 5 buc. 
La podurile din beton armat existente pe traseul proiectat a căror stare generală este 
bună/mediocră se va reface calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la 
lucrările de drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii lucrării de artă. 

Lucrările au fost propuse în baza expertizei şi a constatărilor deficienţelor de 
structură, degradări  pentru fiecare din cele 5 poduri. 
Amplasarea, caracteristicilor podurilor şi lucrările propuse a fi executate sunt: 

1. Pod pe DJ 251, km. 7+300, peste râul Corozel; 
2. Pod pe DJ 251, km. 61+880, peste pârâul Lozova la Schela; 
3. Pod pe DJ 251, km. 62+120, peste pârâul Negrea la Schela; 
4. Pod pe DJ 251, km. 71+400, peste Valea Gheboasei la Smârdan; 
 5. Pod pe DJ 251, km. 71+850, peste râul Mălina la Smârdan. 
   



                                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 126 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul BUCIUMENI – NICOREŞTI 
– COSMEŞTI – MOVILENI – BARCEA  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.499/14.07.2016 
  

Consiliul Judeţean Galaţi: 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, studii  

şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul BUCIUMENI – NICOREŞTI – COSMEŞTI 
– MOVILENI – BARCEA cu valoarea investiţiei  de 42.899.885,96 lei inclusiv TVA, din care 
C+M 40.064.017,31 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă din hotărâre. 
 
 Art.2. La momentul recepţiei lucrărilor implementate prin proiectul finanţat prin POR 
2014 - 2020, întregul traseu va fi funcţional, în stare bună, în integralitatea sa, asigurându-se 
conectarea la reţeaua TEN-T. 
 
 Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi 
Finanţe, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de punerea în 
aplicare, precum şi altor instituţii interesate. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Aceasta documentaţie tehnică este  constituită din următoarele lucrări: 
Lucrări de drum– reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 252 (km 7+200 ÷ 

10+300 şi km 14+200 ÷ 32+600) 
Lucrări de poduri – reabilitare pod la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la 

NICOREŞTI. 
      Lucrări de drum – reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean  DJ 252 (km 7+200 

÷ 10+300 şi km 14+200 ÷ 32+600), lungimea totală a tronsoanelor fiind de 21500.00 m. 
Caracteristicile vizate de prezenta documentaţie: 
- Lungime: 21.500,00 m; 

- Lăţime parte carosabilă: 6,00 m; 

- Lăţime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m; 

- Lăţime acostamente: 2 x 0,75 m; 

- Lungime şanţ din beton: 26.400,00 m; 

- Lungime şanţ din pământ: 16.600,00 m; 

- Pista biciclişti: 2,95 km între următoarele poziţii kilometrice: 27+950.00 – 

30+900.00 – pe partea ştangă  

- Staţii autobuz: 9 buc. prevăzute cu adăpost împotriva soarelui şi ploii, minim 1 

(una) bancă de 5 locuri şi cate 3 coşuri de gunoi pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor  

- Panouri fotovoltaice la trecerile de pietoni – 10 buc.   

- Podeţe DN 600 mm 89 buc. 

- Podeţe P2 10 buc. 

- Marcaje 21,5 km 

- Indicatoare rutiere 124 buc. 

În vederea reabilitării şi modernizării drumului judeţean DJ 252 pentru realizarea 
straturilor de uzură la drumurile cu trafic mediu s-a optat pentru utilizarea mixturii asfaltice tip 
BA16 m modificat cu pudretă de cauciuc şi polimeri datorită avantajelor pe care aceasta la 
posedă. 

Lucrări de poduri – reabilitare pod  
Amplasarea podului propus a fi refăcut este la Km 29+370, peste Pârâul CAINA la 

NICOREŞTI. 
La podul din beton armat existent pe traseul proiectat a cărui stare generală este 

mediocră se va reface calea pentru a se asigura racordarea corespunzătoare la lucrările de 
drumuri, dar şi pentru asigurarea etanşeităţii suprastructurii lucrării de artă. 

Se va decapa calea pe pod până la nivelul suprabetonării, se va reface placa de 
suprabetonare, se vor reface stratul suport al hidroizolaţiei, hidroizolaţia, şapa de protecţie a 
hidroizolaţiei, îmbrăcămintea care pe partea carosabilă este constituită din două straturi din 
asfalt turnat dur ATD 16, cu grosimea totala de 8 cm. Se vor monta parapete de siguranţă din 
beton armat şi se vor amenaja trotuare cu umplutură din beton peste tuburile PVC pentru 
realizarea golurilor de pozare a conductelor, acolo unde este cazul, care se vor proteja cu 
asfalt turnat dur tip ATD 16 cu grosimea de 4 cm. 

Elementele de racordare cu terasamentele – sferturi de con, scări, casiuri se vor 
reface, în aceeaşi structură constructivă ca şi cea avută în soluţia iniţială. 

 
   



 

 

HOTĂRÂREA NR. 127 

din  21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – 
Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.467/13.07.2016 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 
242)”, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 
Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale. 

 
Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Galaţi – lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vîrlezi, Unitatea 
Administrativ Teritorială Oraşul Tîrgu Bujor, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Fîrţăneşti, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Folteşti, Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Măstăcani – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. 
Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”. 

(2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – 
Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, în cuantum de 72.817.400,44 lei (inclusiv TVA). 
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Art.4. (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.398.438,61 lei, reprezentând contribuţia 

proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în 
cuantum de 2.895.470,05 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 
de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – 
Folteşti (DJ 242)”. 

 (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat vor fi alocate din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale 
Judeţul Galaţi. 

 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, 
pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul Unităţii 
Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. 
Bujor – Umbrăreşti - Viile – Fîrţăneşti – Folteşti (DJ 242)” pe întreaga perioadă de durabilitate 
a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi. 

 
Art.6. Se împuterniceşte domnul Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Galaţi, să semneze acordul de parteneriat, cererea de finanţare, contractul de 
finanţare, precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
Art.7. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 

Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, partenerilor din cadrul 
proiectului, precum şi altor instituţii interesate. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcţia Patrimoniu, Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 
publică şi Unitate Implementare Proiecte 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 

 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 

Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)” 

 

Art. 1. Părţile 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în strada 

Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 
3127476, reprezentată de Costel Fotea - Preşedinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1) 
Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: RO11TREZ30621A426900XXXX 
Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, cod 
poştal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÎRLEZI, cu sediul în  
comuna Vîrlezi, cod poştal 807330, judeţul Galaţi, codul fiscal 4412233, reprezentată 
de Ştefan Patriche – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL TÎRGU BUJOR, cu sediul în 
str. Eremia Grigorescu, nr. 105, oraş Tîrgu Bujor, cod poştal 805200, judeţul Galaţi, 
codul fiscal 4393204, reprezentată de Laurenţiu – Viorel Gîdei – Primar, având 
calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FÎRŢĂNEŞTI, cu sediul în 
comuna Fîrţăneşti, nr. 606, cod poştal 807125, judeţul Galaţi, codul fiscal 4802813, 
reprezentată de Adrian Filote – Primar, având calitatea de Partener 4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FOLTEŞTI, cu sediul în 
comuna Folteşti, cod poştal 807130, judeţul Galaţi, codul fiscal 13298414, 
reprezentată de Lenuţa Munteanu – Primar, având calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MĂSTĂCANI, cu sediul în 
comuna Măstăcani, cod poştal 807190, judeţul Galaţi, codul fiscal 4322254, 
reprezentată de Dănuţ Ilie – Primar, având calitatea de Partener 6 
 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale, precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – 
Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)”, care este depus în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa 
prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de 
investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi 
terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, precum şi pe durata de 
valabilitate a contractului de finanţare.  

(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare. 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 
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Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

1. Răspunde de elaborarea documentaţiei 
necesare depunerii proiectului; 

2. Elaborează şi semnează cererea de finanţare 
împreună cu partenerii; 

3. Semnează contractul de finanţare; 
4. Menţine legătura cu finanţatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare 

cofinanţării şi derulării proiectului, precum şi 
cheltuielile conexe care pot interveni; 

6. Realizează achiziţiile necesare în cadrul 
proiectului şi urmăreşte derularea contractelor 
încheiate; 

7. Urmăreşte realizarea lucrărilor şi menţine 
legătura cu dirigintele de şantier şi proiectantul; 

8. Asigură promovarea proiectului în concordanţă 
cu Manualul de Identitate Vizuală şi dă în 
administrare partenerilor plăcile permanente şi 
panourile temporare, după caz; 

9. Menţine legătura cu auditorul şi pune la 
dispoziţie toate documentele necesare realizării 
rapoartelor de audit; 

10. Realizează rapoartele de progres şi cererile de 
rambursare/plată, după caz; 

11. Menţine proprietatea terenului aferent drumului 
judeţean modernizat şi reabilitat  pentru care   
s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 
5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanţă şi întreţinere 
pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului); 

13. În vederea realizării investiţiei, preia 
administrarea terenului cu suprafaţa de 103.616 
mp aflat pe teritoriul UAT Oraşul Tîrgu Bujor pe 
perioada de implementare şi durabilitate a 
proiectului. După 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului, predă în 
administrarea UAT Oraşul Tîrgu Bujor suprafaţa 
de teren menţionată anterior. 

 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.1. Stabilirea propunerii de proiect 
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
aferente proiectului  
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
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II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 0: Evaluarea şi aprobarea documentaţiei 
proiectului şi semnarea contractului de finanţare 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie: 
2.1  Proiectare PT şi DTE, precum şi verificare proiect 
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură 
rutieră 
2.3 Asistenţă tehnică pe perioada de executare a 
lucrărilor 
2.4 Promovare şi informare 
2.5 Auditul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare: 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
Activitatea 5: Auditul proiectului 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Vîrlezi 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
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3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea servicilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener  3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Oraşul Tîrgu 
Bujor 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
5. Dă în administrarea UAT Judeţul Galaţi terenul cu 
suprafaţa de 103.616 mp aflat pe teritoriul UAT Oraşul 
Tîrgu Bujor pe perioada de implementare şi 
durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii 
finale). După 5 ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul proiectului, UAT Oraşul Tîrgu Bujor preia 
administrarea suprafeţei de teren menţionate anterior. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea servicilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Fîrţăneşti 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
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panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea servicilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 5 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Folteşti 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 



HOTĂRÂREA NR. 127 din 21 iulie 2016 
Pag. nr. 8 

 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea servicilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 6 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Măstăcani 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării, 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente, precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea 
cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 242 
3.2 Realizarea servicilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
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(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
(1.398.438,61 lei şi 2% din valoarea cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  
(2.895.470,05 lei şi 3,976% din valoarea totală a proiectului)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(4.293.908,66 lei şi 5,896% din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Vîrlezi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei şi 0%) 

Partener 3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Oraşul Tîrgu 
Bujor 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei şi 0%) 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Fîrţăneşti 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei şi 0%) 

Partener 5 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Folteşti 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei şi 0%) 

Partener 6 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Măstăcani 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei şi 0%) 

 
(3) Plăţi 

a) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile 
în conturile liderului de parteneriat care le-a efectuat, şi în concordanţă cu  valoarea 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3 (2) din acordul de parteneriat. 

b) liderul de parteneriat îşi cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de 
angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare. 
 

Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ultima 

parte şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare 
dintre acestea intervine ultima.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 

(1) elaborează şi semnează Cererea de finanţare şi răspunde de depunerea   
documentaţiei de finanţare; 
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(2) semnează Contractul de finanţare şi este direct răspunzător de implementarea 

proiectului; 
(3) asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în condiţii 

optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; 
cheltuielile conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru 
asigurarea funcţionalităţii în integralitate a traseului drumului); 

(4) asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă de 5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate); 

(5) preia în administrare temporară de la UAT Oraşul Tîrgu Bujor suprafaţa de 103.616 mp 
teren (reprezentând tronsonul de DJ 242) pe perioada de implementare şi durabilitate şi 
retransmite, după această dată, administrarea tronsonului de drum reabilitat şi 
modernizat; 

(6) îşi asumă toate obligaţiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe care 
Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului 
solicitantului (declaraţie de eligibilitate; declaraţie privind nedeductibilitatea TVA; 
declaraţie privind terenul şi infrastructura pe care se realizează proiectul; declaraţie 
privind conformitatea documentaţiei tehnico-economice etc.); 

(7) asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea 
proiectelor cu finanţare europeană; 

(8) asigură relaţia cu finanţatorul (elaborează rapoarte de progres, cereri de 
rambursare/plată, conform condiţiilor finanţatorului); 

(9) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 
de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(10) realizează toate achiziţiile ce se impun în cadrul proiectului (proiectare, lucrări de 
reabilitare şi modernizare, dirigenţia de şantier, promovarea şi auditul proiectului); 

(11) predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare, plăcile 
permanente şi staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de 
implementare şi durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului); 

(12) organizează conferinţele de presă şi publică comunicatele de presă pentru asigurarea 
transparenţei proiectului; 

(13) solicită partenerilor furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în 
scopul elaborării rapoartelor de progres, cererilor de rambursare/plată; 

(14) consultă partenerii cu regularitate şi îi informează despre progresul în implementarea 
proiectului; 

(15) în cazul unui prejudiciu, răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul; 

(16) pentru nereguli identificate în cadrul proiectului, liderul are obligaţia restituirii sumelor 
cuprinse în titlul de creanţă emis pe numele său şi asigură din resurse proprii plata 
acestora, împreună cu partenerul din vina căruia a fost emis titlul de creanţă; 

(17) are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor  
 

(1) au dreptul de a fi consultaţi cu regularitate şi de a fi informaţi despre progresul 
proiectului; 
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(2) pot fi consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar POR; 

(3) UAT Oraşul Tîrgu Bujor dă în administrarea UAT Judeţul Galaţi suprafaţa de 103.616 
mp aflaţi în administrarea UAT Oraşul Tîrgu Bujor şi proprietatea UAT Judeţul Galaţi pe 
perioada de implementare şi durabilitate a proiectului (5 ani de efectuarea plăţii finale). 
După 5 ani de la efectuarea plăţii finale, UAT Oraşul Tîrgu Bujor preia administrarea 
suprafeţei de teren menţionate anterior; 

(4) furnizează liderului de parteneriat orice informaţii sau documente necesare pentru 
elaborarea şi implementarea proiectului în termenul solicitat; 

(5) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 
de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(6) păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei 
de valabilitate a contractului de finanţare; 

(7) asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, 
după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul 
proiectului, atât pe perioada de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului; 

(8) preia în administrare staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în 
vederea întreţinerii; 

(9) contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în 
parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului; 

(10) asigură toate condiţiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe 
teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă; 

(11) întreţine şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul; 

(12) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect; 

(13) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 
partenerul din vina căruia s-a ajuns la această situaţie răspunde solidar pentru 
restituirea sumelor acordate pentru proiect; 

 
Art. 7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi 

reabilitat  pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia să folosească investiţia conform scopului destinat şi să nu vândă 
sau să înstrăineze, sub orice formă, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, 
finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul proiectului. 
 

Art. 8. Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
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Întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de 
proiect 
(Partener 1) 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Judeţul Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREŞEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Vîrlezi 

ŞTEFAN PATRICHE 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Oraşul Tîrgu 
Bujor 

LAURENŢIU-VIOREL GÎDEI 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Fîrţăneşti 

ADRIAN FILOTE 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Folteşti 

LENUŢA MUNTEANU 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Măstăcani 

DĂNUŢ ILIE 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 128 

din  21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi –
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.468/13.07.2016 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan”, în 
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de 
proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de 
importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin 
conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale. 

 
Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Galaţi – lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Matca, Unitatea 
Administrativ Teritorială Comuna Valea Mărului, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Cudalbi, Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Schela, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Smârdan – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – 
Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”. 

(2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – 
Slobozia Conachi – Smârdan”, în cuantum de 68.848.012,44 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.4. (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.376.960,25 lei, reprezentând contribuţia 

proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în 
cuantum de 0,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – 
Smârdan (DJ 251).” 

 (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat vor fi alocate din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale 
Judeţul Galaţi. 

 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” se 
vor asigura din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

(3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – 
Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” pe întreaga perioadă de 
durabilitate a acestuia se vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul 
Galaţi. 

 
Art.6. Se împuterniceşte domnul Costel Fotea în calitate de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Galaţi să semneze acordul de parteneriat, cererea de finanţare, contractul de 
finanţare, precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
Art.7. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 

Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, partenerilor din cadrul 
proiectului, precum şi altor instituţii interesate. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcţia Patrimoniu, Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 
publică şi Unitate Implementare Proiecte 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 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 

Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ251)” 

 

Art. 1. Părţile 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în strada 

Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 
3127476, reprezentată de Costel Fotea – Preşedinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1) 
Cont pentru cerere de rambursare, cod IBAN: RO11TREZ30621A426900XXXX 
Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Galaţi, str Brăilei, nr. 33, CP 
800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MATCA, cu sediul în comuna 
Matca, nr. 1228, cod poştal 807185, judeţul Galaţi, codul fiscal 4412225, reprezentată 
de Nelu Costea – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VALEA MĂRULUI, cu sediul 
în str. Preot Gheorghe Gaston, nr. 2, comuna Valea Mărului, cod poştal 807320, 
judeţul Galaţi, codul fiscal 3655900, reprezentată de Virgil Doca – Primar, având 
calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUDALBI, cu sediul în str. 
Ştefan cel Mare, nr. 162, comuna Cudalbi, cod poştal 807105, judeţul Galaţi, codul 
fiscal 3655919, reprezentată de Ştefan Drugan – Primar, având calitatea de Partener 
4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SCHELA, cu sediul în 
comuna Schela, cod poştal 807265, judeţul Galaţi, codul fiscal 3126381, reprezentată 
de Maricel Petrea – Primar,  având calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în sat 
Smârdan, comuna Smârdan, cod poştal 807275, judeţul Galaţi, codul fiscal 4150000, 
reprezentată de Costică Stroea – Primar,  având calitatea de Partener 6 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional între localităţile Matca – Valea Mărului – Cudalbi - 
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, depus în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - 
Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - 
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la 
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, precum şi pe durata de 
valabilitate a contractului de finanţare.  

(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare. 
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Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

1. Răspunde de elaborarea documentaţiei 
necesare depunerii proiectului; 

2. Elaborează şi semnează cererea de finanţare 
împreună cu partenerii; 

3. Semnează contractul de finanţare; 
4. Menţine legătura cu finanţatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare 

cofinanţării şi derulării proiectului, precum şi 
cheltuielile conexe care pot interveni; 

6. Realizează achiziţiile necesare în cadrul 
proiectului şi urmăreşte derularea contractelor 
încheiate; 

7. Urmăreşte realizarea lucrărilor şi menţine 
legătura cu dirigintele de şantier şi proiectantul; 

8. Asigură promovarea proiectului în concordanţă 
cu Manualul de Identitate Vizuală şi dă în 
administrare partenerilor plăcile permanente şi 
panourile temporare, după caz; 

9. Menţine legătura cu auditorul şi pune la 
dispoziţie toate documentele necesare realizării 
rapoartelor de audit; 

10. Realizează rapoartele de progres şi cererile de 
rambursare/plată, după caz; 

11. Menţine proprietatea terenului aferent drumului 
judeţean modernizat şi reabilitat  pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 
ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanţă şi întreţinere 
pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de 
la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 
 

Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.1. Stabilirea propunerii de proiect 
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
aferente proiectului  
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 0: Evaluarea şi aprobarea documentaţiei 
proiectului şi semnarea contractului de finanţare 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
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Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie: 
2.1.  Proiectare PT şi DTE, precum şi verificare proiect 
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură 
rutieră 
2.3 Asistenţă tehnică pe perioada de executare a 
lucrărilor 
2.4 Promovare şi informare 
2.5 Auditul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
Activitatea 5: Auditul proiectului 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Matca 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe 
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
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Partener  3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Valea Mărului 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe 
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cudalbi 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe 
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
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I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 5 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Schela 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe 
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
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Partener 6 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Smârdan 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe 
care-l reprezintă şi administrează, după caz, panourile 
temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării cât şi pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 251 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
(1.376.960,25 lei şi 2,00% din valoarea cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  
(0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (1.376.960,25 lei şi 2,00% din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Matca 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

Partener 3 Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
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Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Valea Mărului 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cudalbi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

Partener 5 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Schela 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

Partener 6 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Smârdan 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

 
(3) Plăţi 

a) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile 
în conturile liderului de parteneriat care le-a efectuat, si în concordantă cu  valoarea 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3(2) din acordul de parteneriat. 

b) liderul de parteneriat îşi cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de 
angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare. 

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ultima 

parte şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare 
dintre acestea intervine ultima.  

 

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
(1) elaborează şi semnează Cererea de finanţare şi răspunde de depunerea   

documentaţiei de finanţare; 
(2) semnează Contractul de finanţare şi este direct răspunzător de implementarea 

proiectului; 
(3) asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în condiţii 

optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; 
cheltuielile conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru 
asigurarea funcţionalităţii în integralitate a traseului drumului); 

(4) asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă de 5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate); 

(5) îşi asumă toate obligaţiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe care 
Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului 
solicitantului (declaraţie de eligibilitate; declaraţie privind nedeductibilitatea TVA; 
declaraţie privind terenul şi infrastructura pe care se realizează proiectul; declaraţie 
privind conformitatea documentaţiei tehnico-economice etc.); 

(6) asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea 
proiectelor cu finanţare europeană; 
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(7) asigură relaţia cu finanţatorul (elaborează rapoarte de progres, cereri de 

rambursare/plată, conform condiţiilor finanţatorului); 
(8) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 

de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(9) realizează toate achiziţiile ce se impun în cadrul proiectului (proiectare, lucrări de 
reabilitare şi modernizare, dirigenţia de şantier, promovarea şi auditul proiectului); 

(10) predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare, plăcile 
permanente şi staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de 
implementare şi durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului); 

(11) organizează conferinţele de presă şi publică comunicatele de presă pentru asigurarea 
transparenţei proiectului; 

(12) solicită partenerilor furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în 
scopul elaborării rapoartelor de progres, cererilor de rambursare/plată; 

(13) consultă partenerii cu regularitate şi îi informează despre progresul în implementarea 
proiectului; 

(14) în cazul unui prejudiciu, răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul; 

(15) pentru nereguli identificate în cadrul proiectului, liderul are obligaţia restituirii sumelor 
cuprinse în titlul de creanţă emis pe numele său şi asigură din resurse proprii plata 
acestora, împreună cu partenerul din vina căruia a fost emis titlul de creanţă; 

(16) are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
 

Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor  
(1) au dreptul de a fi consultaţi cu regularitate şi de a fi informaţi despre progresul 

proiectului; 
(2) pot fi consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar POR; 

(3) furnizează liderului de parteneriat orice informaţii sau documente necesare pentru 
elaborarea şi implementarea proiectului în termenul solicitat; 

(4) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 
de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(5) păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei 
de valabilitate a contractului de finanţare; 

(6) asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, 
după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul 
proiectului, atât pe perioada de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului; 

(7) preia în administrare staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în 
vederea întreţinerii; 

(8) contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în 
parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului; 
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(9) asigură toate condiţiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe 

teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă; 
(10) întreţine şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe 

sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul; 
(11) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect; 
(12) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 

partenerul din vina căruia s-a ajuns la această situaţie răspunde solidar pentru 
restituirea sumelor acordate pentru proiect; 
 

Art. 7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi 

reabilitat pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia să folosească investiţia conform scopului destinat şi să nu vândă 
sau să înstrăineze, sub orice formă, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, 
finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul proiectului.  

 
Art. 8. Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
 
Întocmit în 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de proiect (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Judeţul Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREŞEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Matca 

NELU COSTEA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Valea Mărului 

VIRGIL DOCA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Cudalbi 

ŞTEFAN DRUGAN 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Schela 

MARICEL PETREA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Smârdan 

COSTICĂ STROEA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
                                                                                                    



 

 

HOTĂRÂREA NR. 129 

din  21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului 
de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – 
Movileni – Barcea” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.466/13.07.2016 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii 
rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport 
regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea”, în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 
2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, 
Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale. 

 
Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 

Judeţul Galaţi – lider de proiect şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Nicoreşti, 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Cosmeşti, Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Movileni – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti 
- Movileni - Barcea”. 

(2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - 
Barcea”, în cuantum de 42.999.347,96 lei (inclusiv TVA). 
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Art.4. (1) Se aprobă alocarea sumei de 859.986,96 lei, reprezentând contribuţia 

proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă în 
cuantum de 0,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de 
transport regional pe traseul Buciumeni – Nicoreşti – Cosmeşti – Movileni – Barcea”. 

 (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat vor fi alocate din bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale 
Judeţul Galaţi. 

 
Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe 
traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea”, se vor asigura din bugetul 
Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 (3) Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanţă şi întreţinere pentru proiectul 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - 
Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea” pe întreaga perioadă de durabilitate a acestuia se 
vor suporta de către Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi. 

 
Art.6. Se împuterniceşte domnul Costel Fotea, în calitate de Preşedinte al Consiliului 

Judeţean Galaţi, să semneze acordul de parteneriat, cererea de finanţare, contractul de 
finanţare, precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
Art.7. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Direcţiei de Dezvoltare Regională, 

Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi Finanţe, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, partenerilor din cadrul 
proiectului, precum şi altor instituţii interesate. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcţia Patrimoniu, Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 
publică şi Unitate Implementare Proiecte 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 

 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul 

Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - Movileni - Barcea” 

 
Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, cu sediul în strada 
Eroilor, nr. 7, cod poştal 800119, municipiul Galaţi, judeţul Galaţi, codul fiscal 
3127476, reprezentată de Costel Fotea - Preşedinte, având calitatea de Lider de 
proiect (Partener 1) 
Cont pentru cerere de rambursare cod IBAN: RO11TREZ30621A426900XXXX 
Denumire/adresa Trezoreriei: Trezoreria Municipiului Galaţi, str. Brăilei, nr. 33, CP 
800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA NICOREŞTI, cu sediul în sat 
Nicoreşti, comuna Nicoreşti, cod poştal 807215, judeţul Galaţi, codul fiscal 3878767, 
reprezentată de Ionel Boghiu – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA COSMEŞTI, cu sediul în str. 
Principală, nr. 92, sat Cosmeşti, comuna Cosmeşti, cod poştal 807085, judeţul Galaţi, 
codul fiscal 3655943, reprezentată de Ion Tuchiluş – Primar, având calitatea de 
Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MOVILENI, cu sediul în str. 
Eroilor, nr. 818, sat Movileni, comuna Movileni, cod poştal 807195, judeţul Galaţi, 
codul fiscal 3814747, reprezentată de Marian Moisă – Primar, având calitatea de 
Partener 4 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

fiecărei părţi la cofinanţarea cheltuielilor totale precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni - Nicoreşti - Cosmeşti - 
Movileni - Barcea”, depus în cadrul Pogramului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul 
de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 
de importanţă regională, Prioritatea de investiţii 6.1 - Stimularea mobilităţii regionale 
prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a 
nodurilor multimodale.  

(2) Prezentul acord constituie anexă la cererea de finanţare. 
(3)  
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 

prevederilor din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 
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Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

1. Răspunde de elaborarea documentaţiei 
necesare depunerii proiectului; 

2. Elaborează şi semnează cererea de finanţare 
împreună cu partenerii; 

3. Semnează contractul de finanţare; 
4. Menţine legătura cu finanţatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare 

cofinanţării şi derulării proiectului, precum şi 
cheltuielile conexe care pot interveni; 

6. Realizează achiziţiile necesare în cadrul 
proiectului şi urmăreşte derularea contractelor 
încheiate; 

7. Urmăreşte realizarea lucrărilor şi menţine 
legătura cu dirigintele de şantier şi proiectantul; 

8. Asigură promovarea proiectului în concordanţă 
cu Manualul de Identitate Vizuală şi dă în 
administrare partenerilor plăcile permanente şi 
panourile temporare, după caz; 

9. Menţine legătura cu auditorul şi pune la 
dispoziţie toate documentele necesare realizării 
rapoartelor de audit; 

10. Realizează rapoartele de progres şi cererile de 
rambursare/plată, după caz; 

11. Menţine proprietatea terenului aferent drumului 
judeţean modernizat şi reabilitat  pentru care s-
a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 
ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanţă şi întreţinere 
pe perioada de durabilitate a proiectului (5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului). 

 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.1.Stabilirea propunerii de proiect 
I.2 Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice 
aferente proiectului  
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 0: Evaluarea şi aprobarea documentaţiei 
proiectului şi semnarea contractului de finanţare 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 2: Organizarea procedurilor de achiziţie: 
2.1  Proiectare PT şi DTE, precum şi verificare proiect 
2.2 Lucrări de reabilitare şi modernizare infrastructură 



HOTĂRÂREA Nr. 129 din 21 iulie 2016 
Pag. nr. 5 

 
rutieră 
2.3 Asistenţă tehnică pe perioada de executare a 
lucrărilor 
2.4 Promovare şi informare 
2.5 Auditul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 252 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 
Activitatea 5: Auditul proiectului 

Partener  2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Nicoreşti 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 252 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 3 
Unitatea Administrativ 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
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Teritorială Comuna 
Cosmeşti 

2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 252 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Movileni 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare 
elaborării şi implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului 
pe care-l reprezintă şi administrează, după caz, 
panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi 
realizate prin proiect atât pe perioada implementării 
cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare 
publică privind necesitatea menţinerii în parametrii 
normali de funcţionare a elementelor de infrastructură 
adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, 
trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea, pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-
ul. 
Activităţi în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de 
finanţare: 
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I.3 Elaborarea cererii de finanţare şi a anexelor 
aferente precum şi depunerea documentaţiei de 
finanţare. 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii 
de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului 
Activitatea 3: Realizarea şi urmărirea lucrărilor de 
reabilitare şi modernizare 
3.1 Executarea lucrării de reabilitare şi modernizare a 
drumului judeţean DJ 252 
3.2 Realizarea serviciilor de asistenţă tehnică pe 
perioada de executare a lucrărilor 
Activitatea 4: Promovarea şi informarea privind 
proiectul 

 
(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 

cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul 
Galaţi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
(859.986,96 lei şi 2,00% din valoarea cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  
(0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
 (859.986,96  lei şi 2,00% din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Nicoreşti 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

Partener 3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cosmeşti 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%). 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Movileni 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei şi 0%)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei si 0%)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
(0 lei si 0%) 

 
(3) Plăţi 

a) liderul de parteneriat depune cererea de rambursare/plată, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile 
în conturile liderului de parteneriat care le-a efectuat, şi în concordanţă cu valoarea 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor art.  3 (2) din acordul de parteneriat. 

b) liderul de parteneriat îşi cuprinde în bugetul propriu sumele necesare creditelor de 
angajament şi a creditelor bugetare în limita sumei necesare finanţării valorii 
corespunzătoare activităţii/activităţilor proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanţare. 
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Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului 
 Perioada de valabilitate a acordului este cuprinsă între data semnării de către ultima 

parte şi data închiderii oficiale a POR 2014-2020 sau perioada de durabilitate, oricare 
dintre acestea intervine ultima.   

  
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
(1) elaborează şi semnează Cererea de finanţare şi răspunde de depunerea   

documentaţiei de finanţare; 
(2) semnează Contractul de finanţare şi este direct răspunzător de implementarea 

proiectului; 
(3) asigură din bugetul propriu resursele financiare necesare derulării proiectului în condiţii 

optime, cheltuielile neeligibile – în cazul în care apar după etapa de evaluare; 
cheltuielile conexe ce pot interveni pe parcursul implementării (inclusiv pentru 
asigurarea funcţionalităţii în integralitate a traseului drumului); 

(4) asigură cheltuielile aferente mentenanţei şi întreţinerii investiţiei pe o perioadă de 5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului (perioada de durabilitate); 

(5) îşi asumă toate obligaţiile prevăzute în declaraţiile pe proprie răspundere pe care 
Liderul de proiect – UAT judeţul Galaţi trebuie să le depună, potrivit Ghidului 
solicitantului (declaraţie de eligibilitate; declaraţie privind nedeductibilitatea TVA; 
declaraţie privind terenul şi infrastructura pe care se realizează proiectul; declaraţie 
privind conformitatea documentaţiei tehnico-economice, etc.); 

(6) asigură personal de specialitate cu experienţă în managementul şi gestionarea 
proiectelor cu finanţare europeană; 

(7) asigură relaţia cu finanţatorul (elaborează rapoarte de progres, cereri de 
rambursare/plată, conform condiţiilor finanţatorului); 

(8) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 
de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(9) realizează toate achiziţiile ce se impun în cadrul proiectului (proiectare, lucrări de 
reabilitare şi modernizare, dirigenţia de şantier; promovarea şi auditul proiectului); 

(10) predă în administrarea UAT-urilor partenere, după caz, panourile temporare, plăcile 
permanente şi staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul acestora pe perioada de 
implementare şi durabilitate a proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul 
proiectului); 

(11) organizează conferinţele de presă şi publică comunicatele de presă pentru asigurarea 
transparenţei proiectului; 

(12) solicită partenerilor furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în 
scopul elaborării rapoartelor de progres, cererilor de rambursare/plată; 

(13) consultă partenerii cu regularitate şi îi informează despre progresul în implementarea 
proiectului; 

(14) în cazul unui prejudiciu, răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat 
prejudiciul; 

(15) pentru nereguli identificate în cadrul proiectului, liderul are obligaţia restituirii sumelor 
cuprinse în titlul de creanţă emis pe numele său şi asigură din resurse proprii plata 
acestora, împreună cu partenerul din vina căruia a fost emis titlul de creanţă; 

(16) are obligaţia să menţină proprietatea drumului reabilitat şi modernizat şi natura activităţii 
pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la efectuarea plăţii 
finale şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile Partenerilor  
(1) au dreptul de a fi consultaţi cu regularitate şi de a fi informaţi despre progresul 

proiectului; 
(2) pot fi consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări 

importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de 
Management/Organismul Intermediar POR; 

(3) furnizează liderului de parteneriat orice informaţii sau documente necesare pentru 
elaborarea şi implementarea proiectului în termenul solicitat; 

(4) furnizează orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate 
de către Autoritatea de Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de 
Plată/Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism 
abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a 
proiectelor finanţate din instrumente structurale; 

(5) păstrează toate documentele originale cel puţin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei 
de valabilitate a contractului de finanţare; 

(6) asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l reprezintă şi administrează, 
după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate în cadrul 
proiectului, atât pe perioada de implementare, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea ultimei plăţi în cadrul proiectului; 

(7) preia în administrare staţiile de autobuz amplasate pe teritoriul UAT-ului, după caz, în 
vederea întreţinerii; 

(8) contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea menţinerii în 
parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente drumului; 

(9) asigură toate condiţiile optime în vederea realizării lucrărilor, conform proiectului, pe 
teritoriul UAT-ului pe care îl reprezintă; 

(10) întreţine şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte asemenea pe 
sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul; 

(11) în cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 
solidar cu liderul de proiect; 

(12) în cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanţare, liderul de parteneriat şi 
partenerul din vina căruia s-a ajuns la această situaţie răspunde solidar pentru 
restituirea sumelor acordate pentru proiect; 
 

Art. 7. Proprietatea 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea terenului aferent traseului modernizat şi 

reabilitat pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în 
această perioadă. 

(2) Părţile au obligaţia să folosească investiţia conform scopului destinat şi să nu vândă 
sau să înstrăineze, sub orice formă, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, 
finanţate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale în 
cadrul proiectului.  
 

Art. 8. Dispoziţii finale 
(1) Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de 

toate părţile.  
(2) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
(3) Părţile sunt de acord că prezentul acord este guvernat de legea română. 
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Întocmit în 5 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de proiect (Partener 
1) 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Judeţul Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREŞEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Nicoreşti 

IONEL BOGHIU 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cosmeşti 

ION TUCHILUŞ 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 4 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Movileni 

MARIAN MOISĂ 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

 

                                                                                                                   
 



                                                                                                                  
 

HOTĂRÂREA NR. 130 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie 
de Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie Consolidare, 
Restaurare şi Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.532/15.07.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, 

studii  şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  
arhitectură, ale  Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiţii şi lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din DALI Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie) pentru obiectivul de investiţie Consolidare, Restaurare şi 
Amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă” din Galaţi cu valoarea totală a investiţiei de 
2.565.610 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 1.266.600 lei, inclusiv TVA, potrivit 
anexei parte integrantă din hotărâre. 

 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie 
şi Finanţe, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de 
punerea în aplicare, precum şi altor instituţii interesate. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 



HOTĂRÂREA Nr. 130 din 21 iulie 2016 
Pag. nr. 2                     

 
ANEXĂ 

 
 

 Lucrările preconizate prin proiect sunt lucrări de bază privind consolidarea, 

restaurarea, repararea construcţiei, lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care 

pun în pericol stabilitatea construcţiei şi lucrări de modernizare cerute de funcţiunea de 

muzeu pe care o are clădirea monument istoric, inclusiv realizarea de dotări conexe (grup 

sanitar public) şi anume: 

- În privinţa consolidării muzeului, lucrările constau în injectarea fisurilor, 

combaterea igrasiei, etanşarea trotuarului împotriva infiltraţiilor la exterior pe conturul 

construcţiei.  

- Lucrările de modernizare şi punere în valoare a clădirii muzeului sunt cerute 

de modul de funcţionare a muzeului în această clădire monument istoric şi de normele 

actuale privind calitatea în construcţii, de standardele actuale privind dotări şi instalaţiile 

spaţiilor de expunere muzeistică. În principal, se ţine cont de faptul că muzeul are ca 

tematică prezentarea exponatelor ce au aparţinut domnitorului Alexandru loan Cuza, 

astfel sunt necesare: 

■  Executarea şi montarea de vitralii la ferestrele scării şi ale etajului; 

■  Dotarea cu vitrine din sticlă şi panouri pentru expunere; 

■  Procurare şi montare covoare şi mochete traversă la scara şi sala etajului; 

■  Procurare şi montare lămpi speciale (candelabre şi aplice). 

- Lucrări de construire grup sanitar pentru publicul vizitator reprezintă o 

cerinţă obligatorie de dotare a clădirii muzeului ce se realizează prin construirea unui grup 

sanitar pentru public pe sexe şi cu cabină pentru persoanele cu dizabilităţi locomotorii. 

- Lucrări de instalaţii ce constau în lucrări de încălzire, ventilare, instalaţii 

sanitare, instalaţii electrice.  

- Clădirea va fi dotată cu un sistem de detecţie şi alarmare la efracţie, un 

sistem de supraveghere şi înregistrare video digital, sistem de comunicare date-voce, 

sistem de distribuţie CATV şi sistem de sonorizare. 

 

 

 
 



                                                                                                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 131 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie 
de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi 
amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (Fosta Farmacia Ţinc) din Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.533/15.07.2016 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget-finanţe, strategii, 

studii  şi prognoză economico-socială, Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană, 
Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, 
investiţii, lucrări publice şi de refacere a  monumentelor  istorice  şi  de  arhitectură, ale  
Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi ale art. 91 alin. (3) lit. f)  din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  
 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de 
Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie Restaurare şi amenajare 
Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacia Ţinc) din Galaţi cu valoarea totală a 
investiţiei de 3.337.970 lei inclusiv TVA din care C+M este de 1.388.950 lei inclusiv TVA, 
potrivit anexei parte integrantă din hotărâre. 
 
          Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi 
Finanţe, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, 
monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, care răspund şi de 
punerea în aplicare, precum şi altor instituţii interesate. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

 
 

Lucrările preconizate prin proiect se împart în lucrări de bază privind restaurarea, 
repararea construcţiei, lucrări şi tratamente privind înlăturarea factorilor care pun în pericol 
stabilitatea şi sănătatea construcţiei şi lucrări de modernizare cerute de funcţiunea de 
muzeu pe care o are clădirea monument istoric. 

1. Referitor la lucrările de bază, acestea sunt cerute de expertiza tehnică şi 
cercetările în parament, cercetările şi observaţiile arhitecturale efectuate până în prezent. 

Astfel s-au propus următoarele categorii principale de lucrări: 
 reparaţii acoperiş (şarpantă, astereală lemn şi învelitoare tablă zincată) - 
refacere pante de scurgere şi racorduri coşuri; 
 Reparaţii jgheaburi şi burlane inclusiv montare instalaţie de degivrare; 
 Termoizolaţii planşee la pod cu vată minerală; 
 Dublarea tâmplăriei şi termoizolarea parapetului ferestrelor la galeriile de la 
etaj 1 şi 2 la corp B 2; 
 Hidroizolaţii verticale cu membrane la pereţii perimetrali ai subsolului; 
 Barieră de întrerupere a umidităţii ascensionale la pereţii subsolului cu soluţii 
de tip freezteq; 
 Repararea tencuielilor la pereţii subsolului şi la exterior la soclul construcţiei 
cu tencuieli deshidratante; 
 Refacerea trotuarelor pentru prevenirea infiltraţiilor; 
 Restaurarea ornamentelor deteriorate ale faţadelor; 
 Curăţarea şi tratarea cu soluţie de impermeabilizare a faţadelor din cărămidă 
aparentă; 
 Vopsirea cu vopsele lavabile a ornamentelor stucaturi din mortar de ipsos-var 
pentru protecţia acestora; 
  Refacerea hidroizolaţiei, a pardoselei mozaicată şi a gurilor de scurgere la 
balconul de la etaj 1; 
  Revizuirea şi vopsirea tâmplăriilor exterioare; 
  Repararea tencuielilor interioare degradate de infiltraţii; 
  Refacerea pavimentului şi a pantelor de scurgere a apelor meteorice din curte. 

2. Lucrările de modernizare a clădirii sunt cerute de modul de funcţionare a muzeului 
în această clădire monument istoric şi de normele actuale privind calitatea în construcţii, de 
standardele actuale privind dotările şi instalaţiile spaţiilor de expunere muzeistică. 

Pentru asigurarea unui circuit muzeistic fluent este necesară crearea unei legături 
între casa scării principale ce duce la etaj cu încăperile din parter. Se ştie că atunci când 
clădirea avea funcţiunea de farmacie la parter şi locuinţa la etaj accesele erau separate pe 
funcţiuni. 

Astfel, pentru modernizarea şi funcţionarea coerentă a muzeului s-au propus 
următoarele lucrări de construcţii şi instalaţii. 

2.1. Lucrări de construcţii 

 Creare gol şi montare uşă din lemn cu geam la parter în casa scării. 

 Modificare acces în subsol prin lărgirea golului in placă de b.a. din zona scării 
secundare din lemn. 

 Montare scară metalică în două rampe la subsol şi închiderea spaţiului de 
acces cu uşi metalice. 

 Amenajare încăpere pentru montare CTA (pardoseală gresie). 

 Compartimentare din perete gipscarton cu uşă metalică pentru realizare spaţiu 
de montaj CTA la etaj 2. 
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 Refacerea compartimentării grupurilor sanitare cu pereţi de gipscarton şi HPL 
melaminat şi finisarea cu placaje de gresie şi faianţă,  precum şi montarea 
tavanelor din gipscarton pentru mascarea instalaţiilor. 

 Protecţia la foc a stâlpilor şi a luminatorului din sala mare de la mansardă cu 
placări din gipscarton rezistent la foc, 

 Închiderea luminatorului cu pereţi vitraţi cu geam mat în zona încăperii din 
mansardă şi cu suprafaţa vitrată la plafonul încăperii de la etaj 1 cu sticlă colorată 
în masă şi sticlă armată. 

 Montare pardoseli din duşumele de stejar lăcuite la culoarea scărilor din lemn 
adiacente în holurile şi galeriile de la etaj 1 şi 2, înlocuind pardoseala existentă din 
parchet laminat furniruit stejar. 

 Înlocuirea pardoselii degradate în casa scării la parter cu pardoseală din dale 
de granit gata fasonate. 

 Montare pardoseală din dale de granit fiamate pe platforma exterioară de la 
+0,60 a corpului B2. 

 Refaceri scări interioare drepte cu trepte din lemn de stejar la parter între ±0,00 
şi + 0,60 (corp B1 şi B2) şi la mansarda între +8,17 şi +8,89. 

 Montare uşă glasvand închidere zona scării secundare în galeria etajului 2. 

 Înlocuire uşă de acces în sala mare de la mansarda cu uşă din lemn cu ochiuri 
de geam. 

 Vopsitorii interioare la pereţi, tavane şi tâmplărie. 

     Tratarea antiparazitară şi ignifugă a elementelor din lemn din spaţiile podului 
(şarpanta şi astereala). 

Lucrările de instalaţii constau în:  
- instalaţii de încălzire şi ventilare;  
- instalaţii sanitare;  
- instalaţii electrice. 
- Clădirea va fi dotată cu sistem de detecţie şi alarmare la incendiu, sistem de 

detecţie şi alarmare la efracţie, sistem de control acces şi pontaj, sistem de supraveghere 
şi înregistrare video digital, sistem de comunicaţie date-voce, sistem de distribuţie canal 
CATV şi sistem de sonorizare.   

 

 

 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 132 

din  21 iulie 2016 
 
privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA CUZA 
VODĂ” DIN GALAŢI 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.534/ 15.07.2016 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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, 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 Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 
şi cultural; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE 
MUZEUL „CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, 
Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 
durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi 
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI 

AMENAJARE MUZEUL „CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI, în cuantum de 2.690.610,00 
lei (inclusiv TVA). 

 
Art.3. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 50.977,34 lei, 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi asigurarea cheltuielilor 
neeligibile în valoare de 141.740,00 lei aferente proiectului CONSOLIDARE, 
RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI. 

 (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect vor fi alocate din bugetul 
Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 

 



HOTĂRÂREA Nr. 132 din 21 iulie 2016 
Pag. nr. 2 

 
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului CONSOLIDARE, RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL 
„CASA CUZA VODĂ” DIN GALAŢI se vor asigura din bugetul Unităţii Administrativ 
Teritoriale Judeţul Galaţi. 
          (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Art.5. Se împuterniceşte domnul Costel Fotea în calitate de Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, 
precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
Art.6. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată” Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 

Galaţi, Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi 
Finanţe, Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcţia Patrimoniu, Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte 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 

 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

HOTĂRÂREA NR. 133 

din  21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” 
(FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.535/15.07.2016 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a 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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională 
şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi 
gestiunea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi 
de arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea 
mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, 
Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural 
şi cultural; 

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. 14, art. 91 alin (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA 
COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, în vederea finanţării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 
2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE 

MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, în cuantum de 
3.480.570,00 lei (inclusiv TVA). 

 
Art.3. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 65.007,60 lei, 

reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi achitarea cheltuielilor 
neeligibile în valoare de 230.190,00 lei aferente proiectului RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI. 

(2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita sumei 
necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect vor fi alocate din bugetul 
Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 
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Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA 
COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI se vor asigura din bugetul 
Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Galaţi. 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 
Art.5. Se împuterniceşte domnul Costel Fotea în calitate de Preşedinte al 

Consiliului Judeţean Galaţi să semneze cererea de finanţare, contractul de finanţare, 
precum şi toate documentele necesare implementării proiectului. 

 
Art.6. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată: Muzeului de Istorie „Paul Păltănea”, 

Direcţiei de Dezvoltare Regională, Direcţiei Arhitect Şef, Direcţiei Economie şi Finanţe, 
Direcţiei Patrimoniu, Serviciului licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 
publică şi Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, precum şi altor instituţii interesate. 
 (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcţia Patrimoniu, Serviciul licitaţii, monitorizare a serviciilor comunitare de 
utilitate publică şi Unitate Implementare Proiecte 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 

 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

HOTĂRÂREA NR. 134 

din 21 iulie 2016 
 

 

privind: aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului 
„Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, aflat în 
domeniul public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.462/1/14.07.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a 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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi nr. 6 de analiză privind administrarea 
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi 
de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi nr. 753/13.07.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5462/13.07.2016; 

Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului 
„Casa Cuza Vodă”, situat în municipiul Galaţi, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 80, aflat în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, având 
datele de identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Predarea – preluarea imobilului se face pe bază de protocol, întocmit prin grija 
Direcţiei Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
         

Art.2. Dreptul de administrare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi asupra 
imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) încetează la data semnării, de către ambele părţi, a 
protocolului de predare – preluare.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economie şi 
Finanţe şi Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, precum şi Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, care vor răspunde de 
punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş    
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ANEXĂ 

Date de identificare imobil „Casa Cuza Vodă” 
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Codul de 
clasificare/ 
Nr. inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

1.6.2. Muzeul „Casa Cuza Vodă” Str. Al. I. Cuza nr. 80, Galaţi, judeţul Galaţi 
Muzeul „Casa Cuza Vodă”: 
C1 - Clădire muzeu + atelier tâmplărie, 
P+1E parţial – Sc - 388,00 mp. 
           -  Sd – 537 mp  
C2 - Clădire depozit şi laborator, Beci 
parţial + P – Sc - 228,00 mp.  
                 – Sd – 256 mp  
Zidărie cărămidă învelită cu tablă. 
Suprafaţa totală construită - 616,00 mp. 
Suprafaţa totală desfăşurată - 793,00 mp. 
 
Teren aferent 2.760,00 mp. 
N = Domeniu public mun. Galaţi. 
S = Proprietate. 
V = Str. Al. I. Cuza nr. 80. 
E = Domeniu public mun. Galaţi. 

 
1939 

 
 
 

1939 

 
5.625.192,00 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1.466.982,00 

 



 
 

HOTĂRÂREA NR. 135 

din 21 iulie 2016 
 

 

privind: aprobarea preluării în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului 
„Casa Colecţiilor”, situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 64, aflat în domeniul public 
al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.462/2/14.07.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a 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 Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget – 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi nr. 6 de analiză privind administrarea 
şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi 
de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi nr. 753/13.07.2016, 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5462/13.07.2016; 

Având în vedere prevederile art. 867 - 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi lit. c), alin. (4) lit. a) şi art. 123 alin. 
(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) şi (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

           Art.1. (1) Se aprobă preluarea în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a imobilului 
„Casa Colecţiilor”, situat în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 64, aflat în domeniul public al 
judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, având datele de 
identificare cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        (2) Predarea – preluarea imobilului se face pe bază de protocol, întocmit prin grija Direcţiei 
Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
         

Art.2. Dreptul de administrare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi asupra 
imobilului prevăzut la art. 1 alin. (1) încetează la data semnării, de către ambele părţi, a 
protocolului de predare – preluare.  

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Economie şi 
Finanţe şi Direcţiei de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, precum şi Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, care vor răspunde de 
punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

Date de identificare imobil „Casa Colecţiilor” 
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Codul de 
clasificare/ 
Nr. inventar 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul 
dobândirii 
sau, după 

caz, al 
dării în 

folosinţă 

Valoarea de 
inventar 

(lei) 

1.6.2. Muzeul „Casa Colecţiilor” 
(fostă Farmacia Ţinc) 

Str. Eroilor nr. 64, Galaţi, judeţul Galaţi 
Nr. Cadastral/CF 123422 
- C1 – Clădire muzeu, S+P+2 E 
Suprafaţa construită – 288,00 mp 
Suprafaţa desfăşurată – 1152,00 mp 
Teren aferent – 380 mp. 

 
 

2005 

 
 

1.759.708,00 
 
 

203.386,00 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 136 

din 21 iulie 2016 
 

privind: aprobarea solicitării Consiliului Judeţean Galaţi adresată Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Bujor de trecere din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Bujor 
în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi a suprafeţei de drum judeţean de 103.616 mp 
din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 şi 102060, situat în intravilanul 
oraşului Tîrgu Bujor şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.243/6.07.2016 

 Consiliul Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere expunerea de motive a 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 Comisiilor de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană şi nr. 
6 de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de 
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public 
al judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3) lit. d) şi ale art. 124 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
         

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Judeţean Galaţi adresată Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Bujor pentru trecerea din administrarea Consiliului local al oraşului Tîrgu Bujor în 
administrarea temporară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru realizarea de lucrări de 
reabilitare/modernizare, a suprafeţei de drum judeţean de 103.616 mp din DJ 242, 
corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 şi 102060, situat în intravilanul oraşului Tîrgu 
Bujor şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi. 

(2) Datele de identificare a suprafeţei de drum judeţean supusă transferului sunt 
prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Predarea-preluarea suprafeţei de drum judeţean se va face pe bază de proces– 

verbal, în termen de 15 zile de la data adoptării Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tîrgu 
Bujor de aprobare a solicitării Consiliului Judeţean Galaţi.  
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Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei de Dezvoltare 

Regională, Direcţiei Arhitect Şef – Serviciul drumuri şi poduri şi Direcţiei Economie şi Finanţe 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Consiliului local al 
oraşului Tîrgu Bujor. 

                                               

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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ANEXĂ 

Datele  de identificare 
 
 

ale suprafeţei de drum judeţean din DJ 242, corespunzătoare numerelor cadastrale 101653 
şi 102060, aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, care trece din administrarea Consiliului 

local al oraşului Tîrgu Bujor în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
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HOTĂRÂREA NR. 137 

din 21 iulie 2016 

 
privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2016 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.529/15.07.2016 

  
Consiliul Judeţean Galaţi; 

 Având în vedere expunerea de motive prezentată de iniţiator; 
 Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 
ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 423/2016 privind repartizarea pe judeţe a 

sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale integraţi  în învăţământul de masă pentru anul 2016; 

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din 
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru 
unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţi naturale produse de inundaţii; 

Având în vedere prevederile art. 19 al Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În baza prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1.  Se aprobă rectificare bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral 
sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 şi estimările pe anii 2017 – 2019, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica şi vor răspunde de punerea în aplicare a 
acesteia: Direcţia Economie şi Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi. 

  

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
   Contrasemnează pentru legalitate: 

              Secretarul Judeţului,  

                      Paul Puşcaş 
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  ANEXĂ  

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU 
PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2018 

 

      
- mii lei - 

 

COD 

BUGET  2016 ESTIMĂRI 

DENUMIRE INDICATORI TOTAL 

Din care 
credite 
bug. 

destinate 
stingerii 
plăţilor 

restante 

2017 2018 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI 0001 197,131 0 203,488 207,973 213,126 

VENITURI PROPRII 4990 73,320 0 76,580 79,863 83,806 

   I.VENITURI CURENTE 0002 147,942 0 154,320 158,805 163,958 

A. VENITURI FISCALE 0003 147,314 0 153,969 158,241 163,388 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL 

0004 71,442 0 74,979 77,994 81,881 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI 
DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

0006 71,442 0 74,979 77,994 81,881 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71,442 0 74,979 77,994 81,881 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48,540 0 50,943 52,991 55,632 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

040204 22,902 0 24,036 25,003 26,249 

A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII  0010 75,872 0 78,990 80,247 81,507 

Sume defalcate din TVA 1102 74,622 0 77,740 78,942 80,152 

 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea 
chelt.descentralizate la nivelul judeţelor 

110201 60,750 0 60,611 61,385 62,191 

    - Servicii comunitare de evidenţă a persoanelor   1,190 0 1,190 1,190 1,190 

    - Învăţământ primar şi gimnazial   11,084 0 11,084 11,084 11,084 

     -Învăţământ special + C.J.R.A.E.    15,935 0 16,672 17,441 18,242 

     -Drepturile copiilor cu CES integraţi în 
învăţământul de masă 

  1,433 0 0 0 0 

     -Culte religioase   6,351 0 6,908 6,913 6,918 

    - Susţinerea programului de fructe în şcoli   1,180 0 1,180 1,180 1,180 

     -Susţinerea sistemului de protecţie a copilului   16,902 0 16,902 16,902 16,902 

     -Centre de asistenţă socială a persoanelor cu 
handicap 

  6,675 0 6,675 6,675 6,675 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor 
locale 

110206 13,872 0 17,129 17,557 17,961 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi 

1602 1,250 0 1,250 1,305 1,355 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1,000 0 1,000 1,050 1,100 

     -Taxe şi tarife pt. elib. de licenţe şi autorizaţii de 
funcţionare 

160203 250 0 250 255 255 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 628 0 351 564 570 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400 0 200 408 414 

Venituri din proprietate 3002 400 0 200 408 414 

     -Venituri din concesiuni şi închirieri 300205 400 0 200 408 414 

C 2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0014 228 0 151 156 156 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 3302 1 0 1 1 1 

     - Contribuţia lunară a părinţilor pt. întreţinerea 
copiilor în unităţile de protecţie socială 

330227 1 0 1 1 1 

Diverse venituri 3602 227 0 150 155 155 

     -Alte venituri 360250 227 0 150 155 155 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru 
finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local 

370203 -1,329 0 -16,874 -16,561 -17,813 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare 370204 1,329 0 16,874 16,561 17,813 

IV.SUBVENŢII  0017 49,189 0 49,168 49,168 49,168 
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SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  

0018 49,189 0 49,168 49,168 49,168 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 49,189 0 49,168 49,168 49,168 

     -Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu 
handicap 

420221 46,953 0 46,953 46,953 46,953 

     -Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 420228 21         

     -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă medico-sociale 

420235 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

     -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea 
camerelor agricole 

420244 765 0 765 765 765 

TOTAL CHELTUIELI 4902 227,518 0 203,488 207,973 213,126 

Total titluri   227,518 0 203,488 207,973 213,126 

      CHELTUIELI CURENTE 01 206,275 0 192,958 197,866 201,872 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 52,250 0 53,667 55,085 56,489 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 18,013 0 16,708 16,433 16,445 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 0 0 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
autorităţilor locale 

5004 1,000 0 0 0 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 40,597 0 32,942 33,457 33,797 

    Transferuri curente 51.01 30,941 0 27,415 27,820 28,055 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 19,693 0 15,940 16,260 16,380 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială şi medico-sociale 

51.01.39 5,450 0 5,450 5,950 6,050 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 3,760 3,345 3,360 

           Transferuri din bugetele locale pt.finanţarea 
camerelor agricole 

51.01.49 765 0 765 765 765 

           Transferuri de la bugetul judeţului către 
bugetele locale pentru plata drepturilor de care 
beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul 
de masă 

51.01.64 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

    Transferuri de capital 51.02 9,656 0 5,527 5,637 5,742 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 7,427 0 3,600 3,610 3,615 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 2,229 0 1,927 2,027 2,127 

Titlul VII Alte transferuri 55 21,345 0 21,900 25,150 27,400 

    A.Transferuri interne 55.01 21,295 0 21,800 25,000 27,200 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 200 0 500 600 700 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20,478 0 20,000 23,000 25,000 

           Transferuri din bugetul local către asociaţiile 
de dezv. intercomunitară 

55.01.42 617 0 1,300 1,400 1,500 

    B.Transferuri curente în străinătate (către 
organizaţii internaţionale) 

55.02 50 0 100 150 200 

           Contribuţii şi cotizaţii la organisme 
internationale 

55.02.01 50 0 100 150 200 

Titlul IX Asistenţă socială 57 64,740 0 59,727 59,727 59,727 

    Ajutoare sociale 57.02 64,740 0 59,727 59,727 59,727 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,259 0 45,253 45,253 45,253 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 14,481 0 14,474 14,474 14,474 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,330 0 8,014 8,014 8,014 

Burse 59.01 30 0 14 14 14 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 21,243 0 10,530 10,107 11,254 

Titlul XII Active nefinanciare 71 21,243 0 10,530 10,107 11,254 

    Active fixe 71.01 21,243 0 10,530 10,107 11,254 

           Construcţii 71.01.01 10,283 0 5,721 6,646 7,591 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 765 0 215 215 215 

           Alte active fixe  71.01.30 10,195 0 4,594 3,246 3,448 

I.AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 5102 22,157 0 14,576 14,702 14,869 

Autorităţi executive 51020103 22,157 0 14,576 14,702 14,869 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12,547 0 12,476 12,602 12,769 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 7,600 0 7,676 7,752 7,869 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 4,947 0 4,800 4,850 4,900 
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       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 9,610 0 2,100 2,100 2,100 

Titlul XII Active nefinanciare 71 9,610 0 2,100 2,100 2,100 

    Active fixe 71.01 9,610 0 2,100 2,100 2,100 

           Construcţii 71.01.01 4,507 0 1,000 1,000 1,000 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 390 0 100 100 100 

           Alte active fixe  71.01.30 4,713 0 1,000 1,000 1,000 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 6,627 0 3,734 3,734 3,734 

Total titluri   6,605 0 3,712 3,712 3,712 

      CHELTUIELI CURENTE 01 6,605 0 3,712 3,712 3,712 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 0 0 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
autorităţilor locale 

5004 1,000 0 0 0 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 5,605 0 3,712 3,712 3,712 

    Transferuri curente 51.01 4,683 0 3,190 3,190 3,190 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,683 0 3,190 3,190 3,190 

    Transferuri de capital 51.02 922 0 522 522 522 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 922 0 522 522 522 

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
autorităţilor locale 

540205 1,000 0 0 0 0 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 0 0 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 
autorităţilor locale 

5004 1,000 0 0 0 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a 
persoanelor 

540210 1,234 0 1,234 1,234 1,234 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,212 0 1,212 1,212 1,212 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,212 0 1,212 1,212 1,212 

    Transferuri curente 51.01 1,190 0 1,190 1,190 1,190 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1,190 0 1,190 1,190 1,190 

    Transferuri de capital 51.02 22 0 22 22 22 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 22 0 22 22 22 

Alte servicii publice generale 540250 4,393 0 2,500 2,500 2,500 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,393 0 2,500 2,500 2,500 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,393 0 2,500 2,500 2,500 

    Transferuri curente 51.01 3,493 0 2,000 2,000 2,000 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 3,493 0 2,000 2,000 2,000 

    Transferuri de capital 51.02 900 0 500 500 500 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 900 0 500 500 500 

IV.APĂRARE 6002 300 0 300 350 350 

Apărare naţională 600202 300 0 300 350 350 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300 0 300 350 350 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 300 0 300 350 350 

V.ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 6102 555 0 500 550 550 

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 610205 555 0 500 550 550 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300 0 300 350 350 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 300 0 300 350 350 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 255 0 200 200 200 

Titlul XII Active nefinanciare 71 255 0 200 200 200 

    Active fixe 71.01 255 0 200 200 200 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 220 0 100 100 100 

           Alte active fixe  71.01.30 35 0 100 100 100 

VI.ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 31,852 0 31,317 31,754 32,313 

Total titluri   31,852 0 31,317 31,754 32,313 

      CHELTUIELI CURENTE 01 31,369 0 31,132 31,569 32,128 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 13,950 0 14,233 14,945 15,692 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 3,666 0 3,108 2,833 2,645 

Tiltul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

51 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

    Transferuri curente 51.01 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

           Transferuri de la bugetul judeţului către 
bugetele locale pentru plata drepturilor de care 
beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul 
de masă 

51.01.64 1,433 0 1,500 1,500 1,500 
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Titlul IX Asistenţă socială 57 12,290 0 12,277 12,277 12,277 

    Ajutoare sociale 5702 12,290 0 12,277 12,277 12,277 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 3 3 3 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 12,281 0 12,274 12,274 12,274 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30 0 14 14 14 

   Burse 59.01 30 0 14 14 14 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 483 0 185 185 185 

Titlul XII Active nefinanciare 71 483 0 185 185 185 

    Active fixe 71.01 483 0 185 185 185 

           Construcţii 71.01.01 326 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 35 0 15 15 15 

           Alte active fixe  71.01.30 122 0 70 70 70 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 7,406 0 7,406 7,406 7,406 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7,406 0 7,406 7,406 7,406 

Titlul IX Asistenţă socială 57 7,406 0 7,406 7,406 7,406 

    Ajutoare sociale 5702 7,406 0 7,406 7,406 7,406 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 7,406 0 7,406 7,406 7,406 

       Învăţământ preşcolar 65020301 1,811 0 1,811 1,811 1,811 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,811 0 1,811 1,811 1,811 

Titlul IX Asistenţă socială 57 1,811 0 1,811 1,811 1,811 

    Ajutoare sociale 5702 1,811 0 1,811 1,811 1,811 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 1,811 0 1,811 1,811 1,811 

       Învăţământ primar 65020302 5,595 0 5,595 5,595 5,595 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,595 0 5,595 5,595 5,595 

Titlul IX Asistenţă socială 57 5,595 0 5,595 5,595 5,595 

    Ajutoare sociale 5702 5,595 0 5,595 5,595 5,595 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 5,595 0 5,595 5,595 5,595 

Învăţământ secundar 650204 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

      Învăţământ secundar inferior 65020401 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

Titlul IX Asistenţă socială 57 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

    Ajutoare sociale 5702 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 4,858 0 4,858 4,858 4,858 

Învăţământ nedefinibil prin nivel 650207 19,527 0 18,992 19,429 19,988 

      Învăţământ special 65020704 19,527 0 18,992 19,429 19,988 

Total titluri   19,517 0 18,987 19,424 19,983 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19,044 0 18,807 19,244 19,803 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 13,950 0 14,233 14,945 15,692 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 3,605 0 3,047 2,772 2,584 

Tiltul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

51 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

    Transferuri curente 51.01 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

           Transferuri de la bugetul judeţului către 
bugetele locale pentru plata drepturilor de care 
beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul 
de masă 

51.01.64 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

Titlul IX Asistenţă socială 57 26 0 13 13 13 

    Ajutoare sociale 5702 26 0 13 13 13 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 3 3 3 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 17 0 10 10 10 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30 0 14 14 14 

   Burse 59.01 30 0 14 14 14 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 473 0 180 180 180 

Titlul XII Active nefinanciare 71 473 0 180 180 180 

    Active fixe 71.01 473 0 180 180 180 

           Construcţii 71.01.01 326 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 25 0 10 10 10 

           Alte active fixe  71.01.30 122 0 70 70 70 

2.Şcoala Gimnazială Specială Emil Gârleanu   4,063 0 3,745 3,785 3,831 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,063 0 3,745 3,785 3,831 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,000 0 3,030 3,060 3,106 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,035 0 700 710 710 
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Titlul IX Asistenţă socială 57 26 0 13 13 13 

    Ajutoare sociale 57.02 26 0 13 13 13 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 3 3 3 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 17 0 10 10 10 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2 0 2 2 2 

   Burse 59.01 2 0 2 2 2 

3.Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan   5,021 0 4,610 4,697 4,800 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,695 0 4,510 4,597 4,700 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,700 0 3,700 3,737 3,790 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 975 0 800 850 900 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20 0 10 10 10 

   Burse 59.01 20 0 10 10 10 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 326 0 100 100 100 

Titlul XII Active nefinanciare 71 326 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 326 0 100 100 100 

           Construcţii 71.01.01 326 0 100 100 100 

4.Liceul Tehnologic S. Mehedinţi   4,290 0 4,262 4,312 4,462 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,178 0 4,202 4,252 4,402 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,000 0 3,103 3,548 3,996 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,170 0 1,097 702 404 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8 0 2 2 2 

   Burse 59.01 8 0 2 2 2 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 112 0 60 60 60 

Titlul XII Active nefinanciare 71 112 0 60 60 60 

    Active fixe 71.01 112 0 60 60 60 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 25 0 10 10 10 

           Alte active fixe  71.01.30 87 0 50 50 50 

5.Şcoala Gimnazială Specială C-tin Păunescu 
Tecuci 

  1,770 0 1,820 1,970 2,120 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,735 0 1,800 1,950 2,100 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,450 0 1,500 1,600 1,700 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 285 0 300 350 400 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 35 0 20 20 20 

Titlul XII Active nefinanciare 71 35 0 20 20 20 

    Active fixe 71.01 35 0 20 20 20 

           Alte active fixe  71.01.30 35 0 20 20 20 

Centrul Judeţean de Asistenţă Educaţională   2,950 0 3,055 3,165 3,275 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,940 0 3,050 3,160 3,270 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,800 0 2,900 3,000 3,100 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 140 0 150 160 170 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 10 0 5 5 5 

Titlul XII Active nefinanciare 71 10 0 5 5 5 

    Active fixe 71.01 10 0 5 5 5 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 10 0 5 5 5 

Transferuri pentru învăţământul special   1,433 0 1,500 1,500 1,500 

Tiltul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 

51 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

    Transferuri curente 51.01 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

           Transferuri de la bugetul judeţului către 
bugetele locale pentru plata drepturilor de care 
beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul 
de masă 

51.01.64 1,433 0 1,500 1,500 1,500 

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 650250 61 0 61 61 61 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61 0 61 61 61 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 61 0 61 61 61 

    Bunuri şi servicii 20.01 61 0 61 61 61 

           Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 
funcţionare 

20.01.30 61 0 61 61 61 

VII.SĂNĂTATE 6602 12,477 0 8,810 8,405 8,425 

Total titluri   12,477 0 8,810 8,405 8,425 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12,477 0 8,810 8,405 8,425 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 12,477 0 8,810 8,405 8,425 
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    Transferuri curente 51.01 5,050 0 5,210 4,795 4,810 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială şi medico-sociale 

51.01.39 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 3,760 3,345 3,360 

    Transferuri de capital 51.02 7,427 0 3,600 3,610 3,615 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 7,427 0 3,600 3,610 3,615 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 660206 12,477 0 8,810 8,405 8,425 

       Spitale generale 66020601 11,027 0 7,360 6,955 6,975 

      CHELTUIELI CURENTE 01 11,027 0 7,360 6,955 6,975 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 11,027 0 7,360 6,955 6,975 

    Transferuri curente 51.01 3,600 0 3,760 3,345 3,360 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 3,760 3,345 3,360 

    Transferuri de capital 51.02 7,427 0 3,600 3,610 3,615 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 7,427 0 3,600 3,610 3,615 

1.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol 
Andrei 

  8,264 0 5,950 5,525 5,530 

      CHELTUIELI CURENTE 01 8,264 0 5,950 5,525 5,530 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 8,264 0 5,950 5,525 5,530 

    Transferuri curente 51.01 2,800 0 2,950 2,525 2,530 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 2,800 0 2,950 2,525 2,530 

    Transferuri de capital 51.02 5,464 0 3,000 3,000 3,000 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 5,464 0 3,000 3,000 3,000 

2.Spitalul de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa 
Parascheva 

  563 0 505 510 515 

      CHELTUIELI CURENTE 01 563 0 505 510 515 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 563 0 505 510 515 

    Transferuri curente 51.01 400 0 405 410 415 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 400 0 405 410 415 

    Transferuri de capital 51.02 163 0 100 100 100 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 163 0 100 100 100 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   2,200 0 905 920 930 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,200 0 905 920 930 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 2,200 0 905 920 930 

    Transferuri curente 51.01 400 0 405 410 415 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor curente din domeniul 
sănătăţii 

51.01.46 400 0 405 410 415 

    Transferuri de capital 51.02 1,800 0 500 510 515 

           Transferuri din bugetele locale pentru 
finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sănătăţii 

51.02.28 1,800 0 500 510 515 

       Unităţi medico-sociale 66020603 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

    Transferuri curente 51.01 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială si medico-sociale 

51.01.39 1,450 0 1,450 1,450 1,450 

VIII.CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 6702 29,137 0 26,285 26,685 26,895 

Total titluri   29,137 0 26,285 26,685 26,895 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29,017 0 26,185 26,585 26,795 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 2,730 2,760 2,800 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 1,800 1,850 1,900 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 16,097 0 13,655 13,975 14,095 

    Transferuri curente 51.01 15,010 0 12,750 13,070 13,190 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 15,010 0 12,750 13,070 13,190 

    Transferuri de capital 51.02 1,087 0 905 905 905 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 1,087 0 905 905 905 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120 0 100 100 100 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 120 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 120 0 0 0 0 

Servicii culturale 670203 20,837 0 18,285 18,685 18,895 

Total titluri   20,837 0 18,285 18,685 18,895 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20,717 0 18,185 18,585 18,795 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 2,730 2,760 2,800 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 1,800 1,850 1,900 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 16,097 0 13,655 13,975 14,095 

    Transferuri curente 51.01 15,010 0 12,750 13,070 13,190 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 15,010 0 12,750 13,070 13,190 

    Transferuri de capital 51.02 1,087 0 905 905 905 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 1,087 0 905 905 905 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120 0 100 100 100 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 120 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 120 0 0 0 0 

        Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, 
municipale 

67020302 4,740 0 4,630 4,710 4,800 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,620 0 4,530 4,610 4,700 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 2,730 2,760 2,800 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 1,800 1,850 1,900 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 120 0 100 100 100 

Titlul XII Active nefinanciare 71 120 0 100 100 100 

    Active fixe 71.01 120 0 100 100 100 

           Maşini, echipamente şi mijloace de transport 71.01.02 120 0 0 0 0 

       Muzee 67020303 11,631 0 9,155 9,465 9,580 

      CHELTUIELI CURENTE 01 11,631 0 9,155 9,465 9,580 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 11,631 0 9,155 9,465 9,580 

    Transferuri curente 51.01 10,660 0 8,350 8,660 8,775 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 10,660 0 8,350 8,660 8,775 

    Transferuri de capital 51.02 971 0 805 805 805 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 971 0 805 805 805 

1.Muzeul de Artă   1,079 0 1,090 1,095 1,105 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,079 0 1,090 1,095 1,105 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,079 0 1,090 1,095 1,105 

    Transferuri curente 51.01 1,075 0 1,085 1,090 1,100 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1,075 0 1,085 1,090 1,100 

    Transferuri de capital 51.02 4 0 5 5 5 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 4 0 5 5 5 

2.Muzeul de Istorie   3,029 0 2,965 2,970 2,975 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3,029 0 2,965 2,970 2,975 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 3,029 0 2,965 2,970 2,975 

    Transferuri curente 51.01 2,245 0 2,265 2,270 2,275 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 2,245 0 2,265 2,270 2,275 

    Transferuri de capital 51.02 784 0 700 700 700 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 784 0 700 700 700 

3.Complexul Muzeal de Şt. Naturii   7,523 0 5,100 5,400 5,500 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7,523 0 5,100 5,400 5,500 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 7,523 0 5,100 5,400 5,500 
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    Transferuri curente 51.01 7,340 0 5,000 5,300 5,400 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 7,340 0 5,000 5,300 5,400 

    Transferuri de capital 51.02 183 0 100 100 100 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 183 0 100 100 100 

         Alte servicii culturale 67020330 4,466 0 4,500 4,510 4,515 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,466 0 4,500 4,510 4,515 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,466 0 4,500 4,510 4,515 

    Transferuri curente 51.01 4,350 0 4,400 4,410 4,415 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,350 0 4,400 4,410 4,415 

    Transferuri de capital 51.02 116 0 100 100 100 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 116 0 100 100 100 

1.Centrul Cultural  Dunărea de Jos    4,466 0 4,500 4,510 4,515 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,466 0 4,500 4,510 4,515 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,466 0 4,500 4,510 4,515 

    Transferuri curente 51.01 4,350 0 4,400 4,410 4,415 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,350 0 4,400 4,410 4,415 

    Transferuri de capital 51.02 116 0 100 100 100 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 116 0 100 100 100 

Servicii religioase 670206 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 8,000 8,000 8,000 

IX.ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 92,105 0 87,723 88,723 89,523 

Total titluri   92,105 0 87,723 88,723 89,523 

      CHELTUIELI CURENTE 01 91,550 0 87,378 88,378 89,178 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 28,000 0 29,028 29,628 30,128 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 6,880 0 6,400 6,200 6,300 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,220 0 4,500 5,100 5,300 

    Transferuri curente 51.01 4,000 0 4,000 4,500 4,600 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială si medico-sociale 

51.01.39 4,000 0 4,000 4,500 4,600 

    Transferuri de capital 51.02 220 0 500 600 700 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 220 0 500 600 700 

Titlul IX Asistenţă socială 57 52,450 0 47,450 47,450 47,450 

    Ajutoare sociale 5702 52,450 0 47,450 47,450 47,450 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,250 0 45,250 45,250 45,250 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 2,200 0 2,200 2,200 2,200 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555 0 345 345 345 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555 0 345 345 345 

    Active fixe 71.01 555 0 345 345 345 

           Construcţii 71.01.01 500 0 300 300 300 

           Alte active fixe  71.01.30 55 0 45 45 45 

Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 680205 58,300 0 53,628 53,628 53,628 

           Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 58,300 0 53,628 53,628 53,628 

      CHELTUIELI CURENTE 01 58,300 0 53,628 53,628 53,628 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4,000 0 4,228 4,628 4,628 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,300 0 2,400 2,000 2,000 

Titlul IX Asistenţă socială 57 52,000 0 47,000 47,000 47,000 

    Ajutoare sociale 57.02 52,000 0 47,000 47,000 47,000 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,000 0 45,000 45,000 45,000 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 2,000 0 2,000 2,000 2,000 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 29,585 0 29,595 29,995 30,595 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29,030 0 29,250 29,650 30,250 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 24,000 0 24,800 25,000 25,500 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 4,580 0 4,000 4,200 4,300 

Titlul IX Asistenţă socială 57 450 0 450 450 450 

    Ajutoare sociale 57.02 450 0 450 450 450 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 250 0 250 250 250 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 200 0 200 200 200 
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       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 555 0 345 345 345 

Titlul XII Active nefinanciare 71 555 0 345 345 345 

    Active fixe 71.01 555 0 345 345 345 

           Construcţii 71.01.01 500 0 300 300 300 

           Alte active fixe  71.01.30 55 0 45 45 45 

Unitati de asistenţă medico-sociale 680212 4,220 0 4,500 5,100 5,300 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,220 0 4,500 5,100 5,300 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,220 0 4,500 5,100 5,300 

    Transferuri curente 51.01 4,000 0 4,000 4,500 4,600 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea 
unităţilor de asistenţă socială şi medico-sociale 

51.01.39 4,000 0 4,000 4,500 4,600 

    Transferuri de capital 51.02 220 0 500 600 700 

           Alte transferuri de capital către instituţii 
publice 

51.02.29 220 0 500 600 700 

X.PROTECŢIA MEDIULUI 7402 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

Reducerea şi controlul poluării 740203 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

Titlul XII Active nefinanciare 71 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

    Active fixe 71.01 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

           Alte active fixe  71.01.30 1,270 0 1,800 1,900 2,000 

XI.ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 

8002 867 0 1,900 2,150 2,400 

Acţiuni generale economice şi comerciale 800201 867 0 1,900 2,150 2,400 

        Programe de dezvoltare regională şi socială 80020110 867 0 1,900 2,150 2,400 

      CHELTUIELI CURENTE 01 867 0 1,900 2,150 2,400 

Titlul VII Alte transferuri 55 867 0 1,900 2,150 2,400 

    A.Transferuri interne 55.01 817 0 1,800 2,000 2,200 

           Programe de dezvoltare 55.01.13 200 0 500 600 700 

           Transferuri din bugetul local către asociaţiile 
de dezv. intercomunitară 

55.01.42 617 0 1,300 1,400 1,500 

    B.Transferuri curente în străinătate (către 
organizaţii internaţionale) 

55.02 50 0 100 150 200 

           Contribuţii şi cotizaţii la organisme 
internaţionale 

55.02.01 50 0 100 150 200 

XII.AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, 
PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 

8302 765 0 765 765 765 

Agricultură 830203 765 0 765 765 765 

        Camere agricole 83020307 765 0 765 765 765 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765 0 765 765 765 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 765 0 765 765 765 

    Transferuri curente 51.01 765 0 765 765 765 

           Transferuri din bugetele locale pt.finanţarea 
camerelor agricole 

51.01.49 765 0 765 765 765 

XII.TRANSPORTURI 8402 29,428 0 25,800 28,277 31,324 

Transport rutier 840203 29,428 0 25,800 28,277 31,324 

        Drumuri şi poduri 84020301 29,428 0 25,800 28,277 31,324 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20,478 0 20,000 23,000 25,000 

Titlul VII Alte transferuri 55 20,478 0 20,000 23,000 25,000 

    A.Transferuri interne 55.01 20,478 0 20,000 23,000 25,000 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20,478 0 20,000 23,000 25,000 

       CHELTUIELI DE CAPITAL 70 8,950 0 5,800 5,277 6,324 

Titlul XII Active nefinanciare 71 8,950 0 5,800 5,277 6,324 

    Active fixe 71.01 8,950 0 5,800 5,277 6,324 

           Construcţii 71.01.01 4,950 0 4,321 5,246 6,191 

           Alte active fixe  71.01.30 4,000 0 1,479 31 133 

DEFICIT* 9902 -30,387 0 0 0 0 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

   
- mii lei - 

DENUMIRE INDICATORI 
                    

COD 

BUGET  2016 

TOTAL 

Din care 
credite bug. 

destinate 
stingerii 
plăţilor 

restante 
 

1 3 4 5 

TOTAL VENITURI 0001 195,802 0 

VENITURI PROPRII 4990 73,320 0 

   I.VENITURI CURENTE 0002 146,613 0 

A. VENITURI FISCALE 0003 147,314 0 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL 0004 71,442 0 

A 1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE 

0006 71,442 0 

Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit 0402 71,442 0 

Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 48,540 0 

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

040204 22,902 0 

A 4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII  0010 75,872 0 

Sume defalcate din TVA 1102 74,622 0 

 Sume defalcate din TVA pt. finanţarea chelt.descentralizate la nivelul 
judeţelor 

110201 60,750 0 

    - Servicii comunitare de evidenţă a persoanelor   1,190 0 

    - Învăţământ primar şi gimnazial   11,084 0 

     -Învăţământ special + C.J.R.A.E.    15,935 0 

     - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   1,433 0 

     -Culte religioase   6,351 0 

    - Susţinerea programului de fructe în şcoli   1,180 0 

     -Susţinerea sistemului de protecţie a copilului   16,902 0 

     -Centre de asistenţă socială a persoanelor cu handicap   6,675 0 

 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 110206 13,872 0 

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe 
desfăşurarea de activităţi 

1602 1,250 0 

     -Impozit pe mijloacele de transport 160202 1,000 0 

     -Taxe şi tarife pt. elib. de licenţe şi autorizaţii de funcţionare 160203 250 0 

C. VENITURI NEFISCALE 0012 -701 0 

C 1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 400 0 

Venituri din proprietate 3002 400 0 

     -Venituri din concesiuni şi închirieri 300205 400 0 

C 2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 0014 -1,101 0 

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi 3302 1 0 

     -Contribuţia lunară a părinţilor pt. întreţinerea copiilor în unităţile de protecţie 
socială 

330227 1 0 

Diverse venituri 3602 227 0 

     -Alte venituri 360250 227 0 

Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile 3702 -1,329 0 

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local 

370203 -1,329 0 

IV.SUBVENŢII  0017 49,189 0 

SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  0018 49,189 0 

Subvenţii de la bugetul de stat 4202 49,189 0 
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     -Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 46,953 0 

     -Subvenţii primite din Fondul de Intervenţie 420228 21   

     -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă 
medico-sociale 

420235 1,450 0 

     -Subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea camerelor agricole 420244 765 0 

TOTAL CHELTUIELI 4902 195,802 0 

Total titluri   195,802 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 195,802 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 52,250 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 18,013 0 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 5004 1,000 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 30,941 0 

    Transferuri curente 51.01 30,941 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 19,693 0 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi 
medico-sociale 

51.01.39 5,450 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 

           Transferuri din bugetele locale pt.finanţarea camerelor agricole 51.01.49 765 0 

           Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata 
drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de masă 

51.01.64 1,433 0 

Titlul VII Alte transferuri 55 20,528 0 

    A.Transferuri interne 55.01 20,478 0 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20,478 0 

    B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 55.02 50 0 

           Contributii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 50 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 64,740 0 

    Ajutoare sociale 5702 64,740 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,259 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 14,481 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,330 0 

Burse 59.01 30 0 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 

I.AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 5102 12,547 0 

Autorităţi executive 51020103 12,547 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 12,547 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 7,600 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 4,947 0 

II.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5402 5,683 0 

Total titluri   5,683 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,683 0 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 5004 1,000 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,683 0 

    Transferuri curente 51.01 4,683 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,683 0 

Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 540205 1,000 0 

Titlul V Fonduri de rezervă 50 1,000 0 

    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale 5004 1,000 0 

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 540210 1,190 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,190 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,190 0 

    Transferuri curente 51.01 1,190 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1,190 0 

Alte servicii publice generale 540250 3,493 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3,493 0 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 3,493 0 

    Transferuri curente 51.01 3,493 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 3,493 0 

IV.APĂRARE 6002 300 0 

Apărare naţională 600202 300 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 300 0 

V.ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ 6102 300 0 

Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor 610205 300 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 300 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 300 0 

VI.ÎNVĂŢĂMÂNT 6502 29,936 0 

Total titluri   29,936 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29,936 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 13,950 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 3,666 0 

           Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata 
drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de masă 

51.01.64 1,433 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 12,290 0 

    Ajutoare sociale 5702 12,290 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 12,281 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30 0 

   Burse 59.01 30 0 

Învăţământ preşcolar şi primar 650203 7,406 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7,406 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 7,406 0 

    Ajutoare sociale 5702 7,406 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 7,406 0 

       Învăţământ preşcolar 65020301 1,811 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,811 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 1,811 0 

    Ajutoare sociale 5702 1,811 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 1,811 0 

       Învăţământ primar 65020302 5,595 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,595 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 5,595 0 

    Ajutoare sociale 5702 5,595 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 5,595 0 

Învăţământ secundar 650204 4,858 0 

      Învăţământ secundar inferior 65020401 4,858 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,858 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 4,858 0 

    Ajutoare sociale 5702 4,858 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 4,858 0 

Învăţământ nedefinibil prin nivel 650207 19,044 0 

      Învăţământ special 65020704 19,044 0 

Total titluri   19,044 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19,044 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 13,950 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 3,605 0 

Tiltul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 1,433 0 

    Transferuri curente 51.01 1,433 0 

           Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata 
drepturilor de care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de masă 

51.01.64 1,433 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 26 0 

    Ajutoare sociale 5702 26 0 
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           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 30 0 

   Burse 59.01 30 0 

2.Şcoala Gimnazială Specială Emil Gârleanu   4,063 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,063 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,000 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,035 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 26 0 

    Ajutoare sociale 5702 26 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 9 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 17 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 2 0 

   Burse 59.01 2 0 

3. Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan   4,695 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,695 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,700 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 975 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 20   

   Burse 59.01 20   

4. Liceul Tehnologic S. Mehedinţi   4,178 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,178 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 3,000 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,170 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8 0 

   Burse 59.01 8 0 

5. Şcoala Gimnazială Specială C-tin Păunescu Tecuci   1,735 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,735 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 1,450 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 285 0 

Centrul Judeţean de Asistenţă Educaţională   2,940   

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,940 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,800   

Titlul II Bunuri şi servicii 20 140   

Transferuri pentru învăţământul special   1,433   

Tiltul VI Transferuri între unităţi ale administraţiei publice 51 1,433   

    Transferuri curente 51.01 1,433 0 

           Transferuri de la bugetul judeţului către bugetele locale pentru plata drepturilor de 
care beneficiază copii cu CES integraţi în învăţământul de masă 

51.01.64 1,433 0 

Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 650250 61 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 61 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 61 0 

    Bunuri şi servicii 20.01 61 0 

           Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare 20.01.30 61 0 

VII.SĂNĂTATE 6602 5,050 0 

Total titluri   5,050 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 5,050 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 5,050 0 

    Transferuri curente 51.01 5,050 0 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi 
medico-sociale 

51.01.39 1,450 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 

Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi 660206 5,050 0 

       Spitale generale 66020601 3,600 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 3,600 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 3,600 0 
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    Transferuri curente 51.01 3,600 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 3,600 0 

1.Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Apostol Andrei"   2,800 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,800 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 2,800 0 

    Transferuri curente 51.01 2,800 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 2,800 0 

2.Spitalul de Boli Infecţioase "Sf. Cuvioasa Parascheva"   400 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 400 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 400 0 

    Transferuri curente 51.01 400 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 400 0 

3.Spitalul de Pneumoftiziologie   400 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 400 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 400 0 

    Transferuri curente 51.01 400 0 

           Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din 
domeniul sănătăţii 

51.01.46 400 0 

       Unităţi medico-sociale 66020603 1,450 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,450 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,450 0 

    Transferuri curente 51.01 1,450 0 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială si 
medico-sociale 

51.01.39 1,450 0 

VIII.CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 6702 27,930 0 

Total titluri   27,930 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 27,930 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 15,010 0 

    Transferuri curente 51.01 15,010 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 15,010 0 

Titlul X Alte cheltuieli 59 8,300 0 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 

Servicii culturale 670203 19,630 0 

Total titluri   19,630 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 19,630 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 15,010 0 

    Transferuri curente 51.01 15,010 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 15,010 0 

        Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale 67020302 4,620 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,620 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 2,700 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 1,920 0 

       Muzee 67020303 10,660 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 10,660 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 10,660 0 

    Transferuri curente 51.01 10,660 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 10,660 0 

1.Muzeul de Artă   1,075 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 1,075 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 1,075 0 
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    Transferuri curente 51.01 1,075 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 1,075 0 

2.Muzeul de Istorie   2,245 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 2,245 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 2,245 0 

    Transferuri curente 51.01 2,245 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 2,245 0 

3.Complexul Muzeal de Şt. Naturii   7,340 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 7,340 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 7,340 0 

    Transferuri curente 51.01 7,340 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 7,340 0 

         Alte servicii culturale 67020330 4,350 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,350 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,350 0 

    Transferuri curente 51.01 4,350 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,350 0 

1.Centrul Cultural Dunărea de Jos   4,350 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,350 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,350 0 

    Transferuri curente 51.01 4,350 0 

           Transferuri către instituţii publice 51.01.01 4,350 0 

Servicii religioase 670206 8,300 0 

Titlul IX Alte cheltuieli 59 8,300 0 

Contribuţii la salarizarea personalului neclerical  59.15 8,300 0 

IX. ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 6802 91,330 0 

Total titluri   91,330 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 91,330 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 28,000 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 6,880 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,000 0 

    Transferuri curente 51.01 4,000 0 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi 
medico-sociale 

51.01.39 4,000 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 52,450 0 

    Ajutoare sociale 5702 52,450 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,250 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 2,200 0 

Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi 680205 58,300 0 

           Asistenţă socială în caz de invaliditate 68020502 58,300 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 58,300 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 4,000 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 2,300 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 52,000 0 

    Ajutoare sociale 5702 52,000 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 50,000 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 2,000 0 

Asistenţă socială pentru familie şi copii 680206 29,030 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 29,030 0 

Titlul I Cheltuieli de personal 10 24,000 0 

Titlul II Bunuri şi servicii 20 4,580 0 

Titlul IX Asistenţă socială 57 450 0 

    Ajutoare sociale 5702 450 0 

           Ajutoare sociale în numerar 57.02.01 250 0 

           Ajutoare sociale în natură 57.02.02 200 0 

Unităţi de asistenţă medico-sociale 680212 4,000 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 4,000 0 
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Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 4,000 0 

    Transferuri curente 51.01 4,000 0 

Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă socială şi 
medico-sociale 

51.01.39 4,000 0 

XI.ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ 8002 50 0 

Acţiuni generale economice şi comerciale 800201 50 0 

        Programe de dezvoltare regională şi socială 80020110 50 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 50 0 

Titlul VII Alte transferuri 55 50 0 

    B.Transferuri curente în străinătate (către organizaţii internaţionale) 55.02 50 0 

           Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale 55.02.01 50 0 

XII.AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 8302 765 0 

Agricultură 830203 765 0 

        Camere agricole 83020307 765 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 765 0 

Titlul VI Transferuri între unităţi ale adm.publice 51 765 0 

    Transferuri curente 51.01 765 0 

           Transferuri din bugetele locale pt.finanţarea camerelor agricole 51.01.49 765 0 

XIII.TRANSPORTURI 8402 20,478 0 

Transport rutier 840203 20,478 0 

        Drumuri şi poduri 84020301 20,478 0 

      CHELTUIELI CURENTE 01 20,478 0 

Titlul VII Alte transferuri 55 20,478 0 

    A.Transferuri interne 55.01 20,478 0 

           Alte transferuri curente interne 55.01.18 20,478 0 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
      

 
 

  


