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HOTĂRÂREA NR. 159 
din 13 august 2018 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.353/08.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de management a resurselor 
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul nr. 7.353/13.07.2018 al Serviciului contencios şi probleme juridice; 
Având în vedere Referatul nr. 8.159/07.08.2018 al Direcţiei de dezvoltare regională; 
Având în vedere prevederile art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul 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 modifică organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi, potrivit anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 107/17.05.2018 privind modificarea organigramei şi a statul de funcţii ale aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                             

  Publicată astăzi, 14 august 2018 
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ANEXA nr. 2 

 

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL  

DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI 

 

Nr. 

crt. 

Funcţia publică 

C
la

sa
 

Gradul 

profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

Funcţia contractuală 

T
r
ea

p
ta

 

p
r
o

fe
si

o
n

a
lă

 

Nivelul  

şi specialitatea studiilor de conducere 
de execuţie/ nivel 

de salarizare 
de conducere de execuţie 

  

1      

Administrator 

Public   Studii superioare 

2 

Secretar al 

judeţului    Studii superioare  juridice sau administrative     

 

                            DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE 

3 

Director 

executiv     studii superioare economice     

4 
Director 
executiv adj.  vacant   studii superioare economice     

 

                            Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare 

5 vacant consilier I superior studii superioare economice      

6  consilier I principal studii superioare economice      

7  consilier I superior studii superioare economice      

8 vacant consilier  I debutant studii superioare economice     

 

                            Compartimentul contabilitate 

9  consilier I superior studii superioare economice      

10  consilier I superior studii superioare      

11  consilier I superior studii superioare     

12  consilier I asistent studii superioare economice     

13  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date 

14  consilier I superior studii superioare economice      

15  consilier I asistent studii superioare      

16  consilier I superior studii superioare     

17  consilier I superior studii superioare     

18  consilier I superior studii superioare     
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                            Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special 

19  consilier I principal studii superioare economice      

20 vacant consilier I superior studii superioare economice      

21  consilier  I debutant studii superioare     

22 vacant consilier I asistent studii superioare economice     

23       

Inspector de 

specialitate II  Studii superioare 

 

                            SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII 

24 Şef serviciu     studii superioare administrative     

25  consilier I superior studii superioare tehnice     

26  consilier I principal studii superioare socio-umane     

27  referent III superior studii medii      

28   consilier  I superior studii superioare juridice       

29  consilier  I superior studii superioare socio-umane     

           

  Compartiment asigurarea calităţii 

30  consilier I superior studii superioare economice     

31  consilier I superior studii superioare economice     

 

                            SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN 

32 Şef serviciu     studii superioare economice     

33  auditor I superior studii superioare economice      

34 vacant auditor I asistent studii superioare economice      

35  vacant auditor I asistent studii superioare economice          

36   auditor I superior studii superioare economice          

37  auditor I asistent studii superioare economice     

38 vacant auditor I principal studii superioare economice      

39  consilier I superior studii superioare economice     

40 vacant      
Inspector de 
specialitate IA Studii superioare economice 

41 vacant      

Inspector de 

specialitate I Studii superioare economice 

 

                             DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ 

42 

Director 

executiv   
Vacant temporar 

(temporar ocupat)   studii superioare      

43 
Director 
executiv adj.    Studii superioare tehnice sau economice     

44 

Director 

executiv adj vacant   studii superioare administrative     

 
 

                            Compartimentul programe  

45  consilier I superior studii superioare administrative     

46   consilier I superior studii superioare tehnice         
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47  consilier I superior studii superioare inginereşti     

48  consilier I superior studii superioare administrative     

49  consilier I superior studii superioare     

50       

Inspector de 

specialitate I Studii superioare juridice 

51 vacant      

Inspector de 

specialitate I Studii superioare  

52 vacant      

Inspector de 

specialitate I Studii superioare 

53 vacant      

Inspector de 

specialitate I Studii superioare 

 

                            Compartimentul de cooperare internaţională 

54  consilier I superior studii superioare socio-umane     

55  consilier I superior studii superioare         

56   consilier I superior studii superioare tehnice         

57  consilier I asistent studii superioare socio-umane     

58  consilier I superior studii superioare socio-umane     

59  consilier I superior studii superioare economice     

60  consilier I asistent studii superioare     

61       

Inspector de 

specialitate I Studii superioare  

 

                            Compartimentul Centrul Europe Direct 

         Centrul Europe Direct Galaţi 

62 temporar vacant consilier I superior studii superioare socio-umane     

63  consilier I superior studii superioare economice     

64  consilier I superior studii superioare juridice     

         Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră 

65  consilier I superior studii superioare administrative     

66  consilier I superior studii superioare socio-umane     

67  consilier I superior studii superioare juridice     

 

                            SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE 

68 Şef serviciu    Studii superioare economice     

69 vacant consilier I asistent studii superioare     

70  consilier  I principal studii superioare economice     

71  consilier  I superior studii superioare tehnice     

72  consilier I superior studii superioare     

        Unitate Implementare Proiecte 

73  consilier  I superior studii superioare economice     

74  consilier I superior studii superioare tehnice     

75  consilier I superior studii superioare economice     

76       
Inspector de 
specialitate IA Studii superioare 
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                          DIRECŢIA ARHITECT ŞEF 

77 Arhitect şef     

studii superioare de arhitectură  

sau construcţii      

                                    Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului 

78 vacant Consilier I  asistent studii superioare     

79  Consilier I  superior studii superioare tehnice     

80  Consilier I  superior studii superioare administrative     

81  Consilier I superior studii superioare tehnice     

 

                                    Serviciul investiţii şi urmăriri contracte 

82 Şef serviciu 

Vacant (temporar 

ocupat)   Studii superioare tehnice     

83  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

84  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

85  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

86 vacant Consilier I asistent studii superioare tehnice     

87  Consilier I Superior studii superioare tehnice     

88  Consilier  I Superior studii superioare tehnice     

89  Consilier I superior studii superioare tehnice     

90 vacant      

Inspector de 

specialitate IA 

Studii super inginereşti (constr. civ. ind. 

agr.) 

 

                            Serviciul drumuri şi poduri 

91 Şef serviciu  

Vacant (temporar 

ocupat)   studii superioare tehnice      

92  Consilier I superior studii superioare tehnice     

93  Consilier I superior studii superioare tehnice     

94  Consilier I superior studii superioare tehnice     

95 vacant Consilier I superior studii superioare tehnice     

96  Consilier I superior studii superioare tehnice     

97  Consilier I superior studii superioare tehnice     

98  consilier I superior studii superioare tehnice     

99  Consilier I asistent studii superioare inginereşti      

100  Consilier I superior studii superioare inginereşti      

101  consilier I superior studii superioare inginereşti      

102       

Inspector de 

specialitate IA 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 

drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

103       
Inspector de 
specialitate IA 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 
drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

104       

Inspector de 

specialitate I 

Studii super. inginereşti (căi ferate, 

drumuri şi poduri / constr. civ. ind . agr) 

           

                                      Autoritatea judeţeană de transport public 

105  consilier  I superior Studii superioare tehnice     
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106  consilier I superior Studii superioare tehnice     

 

                            DIRECŢIA PATRIMONIU 

107 

Director 

executiv      studii superioare tehnice     

108 

Director 

executiv  adj. 

Vacant  

(temporar ocupat)   Studii superioare     

 

                            Serviciul patrimoniu public 

109 Şef serviciu Vacant    studii superioare     

110  consilier I superior studii superioare tehnice     

111  consilier I principal 

studii superioare administrative, juridice, 

economice     

112  consilier I principal studii superioare juridice sau economice         

113  consilier  I superior studii superioare juridice     

114       
Inspector de 
specialitate  IA Studii superioare  

115       

Inspector de 

specialitate II studii superioare 

116       
Inspector de 
specialitate I studii superioare 

117       

Inspector de 

specialitate debutant  Studii superioare  

118       
muncitor calificat  (c. 
şalupă) I studii medii sau generale 

119             paznic  studii medii sau generale  

 

                                      Serviciu patrimoniu privat 

120 Şef serviciu  (temporar vacant)   

studii superioare administrative  

sau juridice     

121  consilier I superior studii superioare tehnice     

122  Consilier I principal Studii superioare     

123       

Inspector de 

specialitate I Studii superioare 

124       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

125       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

126       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

127       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

128       Administrator I studii medii 

129       şofer I 
studii medii de spec. sau generale şi curs 
de calif. de spec. 

130       şofer I 

studii medii de spec. sau generale şi curs 

de calif. de spec. 

          

                             SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE 
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131 Şef serviciu  Vacant    studii superioare juridice     

132  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

133  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

134  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

135  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

136  consilier juridic I superior studii superioare juridice     

137 vacant consilier juridic I principal studii superioare juridice     

138  consilier I superior studii superioare juridice     

139 vacant consilier juridic I principal studii superioare juridice     

          

                            Compartimentul cancelarie 

140  consilier  I superior studii superioare administrative     

141  consilier  I superior studii superioare administrative     

142  consilier  I superior studii superioare administrative     

143  consilier  I superior studii superioare     

144  consilier  I superior studii superioare     

145 vacant consilier  I superior studii superioare     

          

                                      Compartimentul registratură 

146  referent III superior studii medii     

147       referent IA studii medii 

                             Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP 

148  consilier  I superior studii superioare     

149  consilier  I superior studii superioare      

150  consilier  I superior studii superioare     

151  consilier I asistent studii superioare     

 

                            Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial 

152  consilier  I superior studii superioare administrative     

153  consilier  I principal studii superioare     

154  consilier  I superior studii superioare administrative     

 

                             Cabinet Preşedinte 

155       Consilier   studii superioare 

156       Consilier   Studii superioare 

157       Consilier  Studii superioare 

158       Consilier   studii superioare 

 
                             Compartiment secretariat şi asistenţă management 

159       
Inspector de 
specialitate debutant  studii superioare 

160 vacant      

Inspector de 

specialitate debutant  Studii superioare 
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ADMINISTRATOR PUBLIC 1 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 125 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 17 

NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 108 

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE  

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 34 

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE 160 
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HOTĂRÂREA NR. 160 
din 13 august 2018 

 
privind: acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația „Inimă de copil” 
în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.632/07.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 

nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundații cu 

modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 62 din 30 martie 2018 privind 

aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi - 
Consiliul Județean Galați, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 63 din 30 martie 2018 privind 
aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din 
bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere procesul verbal nr. 7632/23.07.2018 al şedinţei de evaluare și selecție în vederea acordării 
de finanţări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, 
pentru proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a), art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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 acordarea unei finanțări nerambursabile în valoare de 66.300,00 lei, din bugetul Județului 
Galați pentru anul 2018, Fundației „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare și 
reabilitare pentru copii cu dizabilități”. 

 

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economie şi Finanţe şi Direcţia de 
Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Fundației „Inimă de copil”. 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 
         

HOTĂRÂREA NR. 161 
din 13 august 2018 

 
privind: aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: „Instalație 
de utilizare redusă și joasă presiune gaze naturale” la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN 
ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Cartier Ţiglina 1 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.073/06.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 13 din august 2018 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere documentaţia de proiectare nr. 942/2018 a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii 

„RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și ale 
art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

În temeiul 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. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de execuţie pentru obiectivul de investiţie: „Instalație 
de utilizare redusă și joasă presiune gaze naturale” la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN 
ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr. 6A, Cartier Ţiglina 1, cu valoarea totală de 216.110,830 lei (cu 
TVA), din care valoarea C+M este de 184.450,00 lei (cu TVA). 

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 
 

 

HOTĂRÂREA NR. 162 
din 13 august 2018 

 
privind: trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m

2
, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, 

lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în 
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.074/06.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 370/30.08.2013 privind trecerea din administrarea 

Consiliului Județului Galați în administrarea Consiliului Local al municipiului Galați, până la data începerii 
construcției la investiția Muzeul de Artă Vizuală Galați, a terenului în suprafaţă de 4.600 m

2
, situat în municipiul 

Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 şi aflat în domeniul public al judeţului Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 198/28.09.2017 privind aprobarea Acordului între 

Muzeul de Artă Vizuală Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei 
„MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ” Galaţi; 

Având în vedere Contractul de execuţie lucrări nr. 7458/17.07.2018 pentru obiectivul „MUZEUL DE ARTĂ 
VIZUALĂ” Galaţi, încheiat între Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi SC MIDANNE GRUP Bucureşti; 

Având în vedere prevederile art. 867, art. 868 şi ale art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul 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. (1) Se aprobă trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m
2
, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. 

Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al 
municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.  



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 13 din august 2018 

(2) Datele de identificare ale terenului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

(3) Predarea-primirea terenului se va face pe bază de proces verbal în termen de 5 zile de la aprobarea 
prezentei hotărâri. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Muzeului de Artă Vizuală Galaţi şi Consiliului Local al 
municipiului Galaţi. 

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 
 

 
HOTĂRÂREA NR. 163 

din 13 august 2018 
 

privind: modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 
privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către 
Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.149/07.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a 

imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi 
aprobarea contractului de dare în administrare; 

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

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3) şi ale art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

În temeiul 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.I. Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 
privind darea în administrarea Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor  a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi, situate în judeţul Galaţi, oraşul Tîrgu Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 97 şi str. Eremia 
Grigorescu nr. 107, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Orăşenesc Tîrgu Bujor. 
 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 164 
din 13 august 2018 

 
privind: exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul 
judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul 
tineretului şi sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5.115/09.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 

44.476/MDRAP/03.05.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 5.115/11.05.2018; 
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de 

descentralizare; 
Având în vedere Memorandumul cu tema „Analiza de impact asupra transferului de competenţe de la nivel 

central la nivel local în domeniul tineretului şi sportului”, aprobat de Guvernul României la data de 2 august 2018; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul 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 exprimă acordul Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul 
judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului 
şi sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale, în conformitate 
cu viziunea de descentralizare în domeniul tineret şi sport, aprobată de Guvernul României prin Memorandumul cu 
tema „Analiza de impact asupra transferului de competenţe de la nivel central la nivel local în domeniul tineretului şi 
sportului”.   

 

Art.2. Preluarea efectivă a Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport a Judeţului Galaţi, a competenţelor 
exercitate de aceasta, a patrimoniului şi a personalului angajat în cadrul acesteia, va avea loc în condiţiile şi în 
conformitate cu legea sectorială adoptată în acest sens. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi 
Ministerului Tineretului şi Sportului. 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul Judeţului,  
                    Paul Puşcaş                                                                                             

  Publicată astăzi, 14 august 2018 
         

HOTĂRÂREA NR. 165 
din 13 august 2018 

 
privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea 
obiectivului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia judeţelor 
Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.303/10.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
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socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” , Operațiunea 8.1.A - 
Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, COD APEL 420/8 din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 3 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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 proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 
județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional 
şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale 
la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, 
comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operațiunea 8.1.A - Ambulatorii, 
Apelul de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, COD APEL 420/8. 

 

Art.2. (1) Se aprobă proiectul de acord de parteneriat între Ministerul Sănătății – lider de proiect și Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Brăila, Județul Galați, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila, Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Municipal 
„Anton Cincu” Tecuci, Județul Buzău, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Județean de Urgență Buzău, Spitalul 
Municipal Râmnicu Sărat, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. 
Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, Spitalul Orășenesc Panciu, 
Spitalul Municipal Adjud – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului „Asigurarea accesului la 
servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați”. 

(2) Proiectul de Acord de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 

Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 250.711,28 lei, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a bugetului aferent UAT 
Județul Galați în cadrul proiectului, în cuantum de 4.883.988,09 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului 
„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, 
Buzău, Brăila şi Galați”. 

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

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

„Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, 
Buzău, Brăila și Galați”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în vederea 
derulării proiectului în condiții optime. 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe 
parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții. 

 (3) Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor de întreținere și 
mentenanță pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare. 

 
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să 

semneze acordul de parteneriat, cererea de finanțare și contractul de finanțare. 
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean Galați, 

să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului Județean Galați. 
 
Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Serviciul 

licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și 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                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 13 din august 2018 

ANEXĂ 
 

Acord de parteneriat nr. _______/__________ 
pentru realizarea proiectului Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, 

Vrancea, Buzău, Brăila și Galați 

 
În conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui 
proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care 

acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și 
care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 
Art. 1. Părţile 

1. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, 010024, Bucureşti, codul fiscal 4266456, având 
calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal de doamna Sorina Pintea, în calitate de ministru al sănătății și : 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată1:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, cod poștal 810210, 
codul fiscal 4205491, având calitatea de Partener 2,  reprezentată de d-nul CHIRIAC  FRANCISK IULIAN –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
3. JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul in Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, codul fiscal 3127476, având calitatea de Partener 3,  

reprezentată de d-nul FOTEA COSTEL –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
4. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRĂILA, cu sediul în Brăila, str. R.S. Campiniu nr. 21, codul fiscal 11333442, având calitatea 
de Partener 4, reprezentată prin Ec. Sinpetru Ștefan –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
5. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. APOSTOL ANDREI GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Brăilei, nr. 177, 
codul fiscal 3126853, având calitatea de Partener 5, reprezentat prin Dobrea Valentina-Alina –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
6. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. IOAN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, 
codul fiscal 3346875, având calitatea de Partener 6, reprezentat prin Conf. Univ. dr. Ștefănescu Victorița –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
7. SPITALUL MUNICIPAL ANTON CINCU TECUCI, cu sediul în municipiul Tecuci, județul Galați, str. Costache Conachi, nr. 35, codul 
fiscal 4322270, având calitatea de Partener 7, reprezentat prin Dr. Zara Claudiu Emanuel –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
8. JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul in municipiul Buzău, Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod poștal 120260, codul fiscal 3662495, având calitatea 
de Partener 8, reprezentat de d-nul NEAGU PETRE_EMANOIL –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
9. SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI, cu sediul în Făurei, str. Păcii, nr.6, județul Brăila, codul fiscal 4721239, având calitatea de Partener 

9, reprezentat prin d-nul Bunea Marian - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 

                                                           
1Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 13 din august 2018 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
10. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 7, codul fiscal 4055750, având 
calitatea de Partener 10, reprezentat prin Damian Claudiu Constantin –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
11. SPITALUL MUNICIPAL RÂMNICU SĂRAT, cu sediul în municipiul Râmnicu Sărat, județul Buzău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2, codul 
fiscal 4697653, având calitatea de Partener 11, reprezentat prin Danielescu Adrian –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
12. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL FĂUREI, cu sediul în Orașul Făurei, Str. Republicii, Nr. 38, Județul Brăila, 
codul fiscal 4343052, având calitatea de Partener 12,  reprezentată prin d-nul Voinea Ionel – Primar 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
13. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Sf. APOSTOL ANDREI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, Bd. Tomis, 
nr. 145, codul fiscal ………….., având calitatea de Partener 13, reprezentat prin Dr. Cătălin Grasa – Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
14. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Sf. PANTELIMON FOCȘANI, cu sediul în municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, 
codul fiscal ……………., având calitatea de Partener 14, reprezentat prin Constantin Mîndrilă – Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
15. SPITALUL ORĂȘENESC PANCIU, cu sediul în orașul Panciu, județul Vrancea, Str. Nicolae Titulescu, nr. 99, codul fiscal ……………., 
având calitatea de Partener 15, reprezentat prin Ec. Tacu Silviu Marian – Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
16. SPITALUL MUNICIPAL ADJUD, cu sediul în municipiul Adjud, județul Vrancea, Str. Republicii, nr. 21, codul fiscal ………., având 
calitatea de Partener 16, reprezentat prin Dr. Bârgu Constantin Ciprian – Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
au convenit următoarele: 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul 

proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Asigurarea accesului la servicii 
de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați, care este depus în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de 
investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 
inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități,  Obiectiv specific 8.1 - 
Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, 
apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a 
contractului de finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare. 
Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 

ORGANIZAŢIA ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
ACTIVITĂŢI/SUBACTIVITĂŢI 

VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 

 

Activitatea de management a proiectului –persoana nominalizata din cadrul Ministerului 
Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului. 
 
Activitatea de informare si publicitate 
Transmite un anunț de presa la începerea si la finalizarea proiectului. 
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Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 

A1. Managementul de proiect 0,00 

A1.1 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul 
Ministerului Sanatatii 

0,00 

 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ JUDEȚUL 
BRĂILA (Partener 2) 

……. 

JUDEȚUL GALAȚI (Partener 
3) 

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizata din cadrul U.A.T. Județul 
Galați va asigura implementarea proiectului. 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 

A1. Managementul de proiect 66.000,00 

A1.1 Managementul de proiect 66.000,00 

  

A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare 
proiectului 

13.725,23 

A 2.2. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de 
informare și publicitate necesare proiectului - UAT Judetul Galati 

13.725,23 

  

A 8. 125336_GL_UATCJG_AMB_Decontare achizitii UAT 
Judetul Galati 

4.957.294,34 

A 8.1. 125336_GL_UATCJG_AMB_Decontare Contract 
5371_Achizitie servicii dirigintie de santier Extindere si 
reamenajare Sectie de Radioterapie 

53.193,00 

A 8.2. 125336_GL_UATCJG_AMB_Decontare contract 970 si 
costuri conexe legale_Proiectare si executie Extindere si 
reamenajare Sectie de Radiioterapie 

4.441.876,78 

A 8.3. 125336_GL_UATCJG_AMB_Decontare 
contract_Achizitie Dotari radioterapie (structura Ambulatoriu) - 
mobilier si birotica 

462.224,56 

  
 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

BRĂILA  
(Partener 4) 

…….. 

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

SF. APOSTOL ANDREI 
GALAȚI 

 (Partener 5) 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 

 

A 9. 125336_GL_SCJUG_AMB_Decontare achizitii Spitalul 
Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galati 

323.766,88 

 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII 

SF. IOAN GALAȚI (Partener 6) 

……… 

SPITALUL MUNICIPAL 
ANTON CINCU TECUCI 

(Partener 7) 

…….. 

JUDETUL BUZĂU (Partener 8) ……. 

SPITALUL ORĂȘENESC 
FĂUREI  

(Partener 9) 

……… 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU (Partener 

10) 

…….. 

SPITALUL MUNICIPAL 
RÂMNICU SĂRAT (Partener 

11) 

…….. 

UNITATEA 
ADMINISTRATIV 

TERITORIALA ORAȘUL 
FĂUREI  

(Partener 12) 

…….. 

SPITALUL CLINIC 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Sf. 

APOSTOL ANDREI 
CONSTANȚA  
(Partener 13) 

…….. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ SF. 

PANTELIMON FOCȘANI 
(Partener 14) 

…….. 
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SPITALUL ORĂȘENESC 
PANCIU  

(Partener 15) 

…….. 

SPITALUL MUNICIPAL 
ADJUD  

(Partener 16) 

…….. 

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. 

Organizaţ
ia 

Valoarea 
contribuţiei la total 
cheltuieli eligibile 

(în lei  și %) 
 

Valoarea 
contribuţiei la total 
cheltuieli eligibile 
nefinalizate (în lei) 

Valoarea 
contribuţiei la 
total  cheltuieli 

neeligibile (în lei 
și %)  

 

Valoarea 
contribuţiei la 

valoarea totală a 
proiectului (%) 

Numărul şi data 
Hotărârii de 
aprobare a 

proiectului şi a 
cheltuielilor 

legate de proiect, 
semnată de 

ordonatorul de 
credite al fiecărui 

partener 

Lider de 
parteneriat 
(partener 1) 

      

Partener 2      

Partener 3 
(Județul 
Galați) 

 2% din total 
cheltuieli eligibile 
de 4.883.988,09 lei 

 
97.679,80 lei 

2% din total 
cheltuieli eligibile 
nefinalizate 

10.838,99 lei 

100% / 
153.031,48 lei 

 (se va completa 
după aprobarea 
documentului) 

Partener 4      

Partener 5 
(Spitalul 

Clinic 
Județean de 
Urgență Sf. 

Apostol 
Andrei Galați) 

 2% din total 
cheltuieli eligibile 

de 323.766,88 lei 
 
6.475,35 lei 

2% din total 
cheltuieli eligibile 

nefinalizate 
0,00 lei 

0% / 0,00 lei  (se va completa 
după aprobarea 

documentului) 

….      

 
Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 
 
a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată  pentru 

cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de 
aceştia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare; 

b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management3, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, 
asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 

c) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele 
bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform 
prevederilor acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare4, aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata  

 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord.  
Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

5.1 Drepturile liderului de parteneriat 
Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării 
rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 
achiziţie. 
 
5.2 Obligaţiile liderului de parteneriat 
 
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
 

                                                           
3  A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 
4  A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  
(3)  Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  
(4) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție 
anterior încărcate în MySmis, precum şi a copiilor electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 
şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 
din sumele solicitate la rambursare/plată.  
În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul,urmând ca acesta sa 
formuleze acțiune în regres, conform prevederilor art.1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.  
În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate 
pentru proiect. 
Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

6.1 Drepturile Partenerilor 2, 3, n 
Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător 
activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată 
pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea 
proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. 
activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 
6.2 Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, 
egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 
Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizițiilor efectuate și orice documente 
necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. 
 
Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau 
informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 
În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se 
implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 
solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul 
elaborării rapoartelor de progres. 
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată.   
Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de 
finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 
Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 
Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau 
informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu. 
Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel 
puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat. 
Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care 
a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 
Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a 
contravalorii acestora. 
 În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor 
acordate pentru proiect. 
Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate 
de AM. 
 
Art. 7. Achiziții publice  
Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul 
achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
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Art. 8. Proprietatea 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde 
este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
În cazul echipamentelor achiziționate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor de 
transfer cu valoare vor fi ataşate raportului final. 
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au făcut obiectul finanţărilor 
nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.  
Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele 
mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de 
viață normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării 
prevederilor contractului de finanțare c u privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 
Art. 9. Confidențialitate 
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării 
proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
Art. 10 Legea aplicabilă 
(1)   Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2)   Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice 
modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  
Art. 11 Dispoziţii finale 
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. 
 
Întocmit în număr de 17 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

HOTĂRÂREA NR. 166 
din 13 august 2018 

 
privind: aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a parteneriatului pentru realizarea 
obiectivului „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galați la 
servicii medicale de urgență” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.302/10.08.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi 
sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea 
socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 
instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de 
sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” , Operațiunea 8.1.A - 
Ambulatorii, Apelul de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, COD APEL 420/8 din 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 3 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul 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 proiectul „Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, 
Brăila și Galați la servicii medicale de urgență” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 - 
Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
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reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 - ”Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor 
de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” , Operațiunea 8.2.B – Unități de primiri urgențe, Apelul 
de proiecte cu titlul POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni - Nefinalizate, COD APEL 420/8. 

 

Art.2. (1) Se aprobă proiectul de acord de parteneriat între Ministerul Sănătății – lider de proiect și Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Brăila, Județul Galați, Spitalul Orășenesc Făurei, Spitalul Clinic Județean de 
Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Făurei, Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii „Sf. Ioan” Galați, Spitalul Județean de Urgență Brăila, Județul Buzău, Spitalul Județean de Urgență 
Buzău, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, Spitalul Județean de Urgență „Sf. 
Pantelimon” Focșani, Spitalul Municipal Adjud – parteneri, în vederea implementării în comun a proiectului 
„Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de 
urgență”. 

(2) Proiectul de Acord de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre 
 

Art.3. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a 121,86 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a bugetului aferent UAT Județul Galați în 
cadrul proiectului, în cuantum de 6.092,80 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Îmbunătățirea accesului 
populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de urgență”. 

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

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

„Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii medicale de 
urgență”, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, în vederea derulării proiectului 
în condiții optime. 

 (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor ce pot interveni pe 
parcursul derulării proiectului, cu scopul implementării acestuia în bune condiții. 

 (3) Se vor asigura toate resursele financiare necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor de întreținere și 
mentenanță pe toată durata de valabilitate a contractului de finanțare. 

 
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să 

semneze acordul de parteneriat, cererea de finanțare și contractul de finanțare. 
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean Galați, 

să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului Județean Galați. 
 
Art.6. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 

Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și 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                                                                                              Publicată astăzi, 14 august 2018 

 
ANEXĂ 

 
Acord de parteneriat 

nr. _______/__________ 
pentru realizarea proiectului  Îmbunătățirea accesului populației din județele Constanța, Vrancea, Buzău, Brăila și Galați la servicii 

medicale de urgență 

 
În conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui 
proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care 

acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și 
care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente. 

Părţile 

2. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, 010024, Bucureşti, codul fiscal 4266456, având 
calitatea de Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat legal de doamna Sorina Pintea, în calitate de ministru al sănătății și: 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată5:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare6:……… 

                                                           
5 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
 6 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
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Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL BRĂILA, cu sediul în Brăila, Piața Independenței nr. 1, cod poștal 810210, 
codul fiscal 4205491, având calitatea de Partener 2,  reprezentată de d-nul CHIRIAC FRANCISK IULIAN –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
3. JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, codul fiscal 3127476, având calitatea de Partener 3,  
reprezentată de d-nul FOTEA COSTEL –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
4. SPITALUL ORĂȘENESC FĂUREI, cu sediul în Făurei, str. Păcii, nr. 6, județul Brăila, codul fiscal 4721239, având calitatea de Partener 

4, reprezentat prin d-nul Bunea Marian - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
5. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. APOSTOL ANDREI GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Brăilei, nr. 177, 
codul fiscal 3126853, având calitatea de Partener 5, reprezentat prin Dobrea Valentina-Alina - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL FĂUREI, cu sediul în Orașul Făurei, Str. Republicii, Nr. 38, Județul Brăila, 
codul fiscal 4343052, având calitatea de Partener 6,  reprezentata prin d-nul Voinea Ionel - Primar 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
7. SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII SF. IOAN GALAȚI, cu sediul în municipiul Galați, str. Gheorghe Asachi, nr. 2, 
codul fiscal 3346875, având calitatea de Partener 7, reprezentata prin Conf. Univ. dr. Ștefănescu Victorița –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
8. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA BRĂILA, cu sediul în Brăila, sos. Buzăului nr.2,  codul fiscal 4342863, având calitatea de 
Partener 8, reprezentat prin Dr. Rasnoveanu Mihaela Delia –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
9. JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul in mun. Buzău, Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod poștal 120260, codul fiscal 3662495, având calitatea de 
Partener 9, reprezentata de d-nul NEAGU PETRE_EMANOIL –Președinte,  
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
10. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, cu sediul în municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 7, codul fiscal 4055750, având 
calitatea de Partener 10, reprezentat prin Damian Claudiu Constantin –Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
11. SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Sf. APOSTOL ANDREI CONSTANȚA, cu sediul în municipiul Constanța, Bd. Tomis, 
nr. 145, codul fiscal ………….., având calitatea de Partener 11, reprezentat prin Dr. Cătălin Grasa - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
12. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ Sf. PANTELIMON FOCȘANI, cu sediul în municipiul Focșani, Str. Cuza Vodă, nr. 50-52, codul 
fiscal ……………., având calitatea de Partener 12, reprezentat prin Constantin Mîndrilă - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
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Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
 
13. SPITALUL MUNICIPAL ADJUD, cu sediul în mun. Adjud, județul Vrancea, Str. Republicii, nr. 21, codul fiscal ………., având calitatea 
de Partener 13, reprezentat prin Dr. Bârgu Constantin Ciprian - Manager 
Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  ……………………  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare:……… 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 
au convenit următoarele: 
Art. 7. Obiectul 
(5)  Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul 
proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din 

județele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galați la servicii medicale de urgenta, care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței 
îngrijirii spitalicești de urgență” , apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, precum și pe perioada de durabilitate 
și de valabilitate a contractului de finanțare.  
(6)  Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare. 
Art. 8. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 
 

ORGANIZAŢIA ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
ACTIVITĂŢI/SUBACTIVITĂŢI 
VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 
 

Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizata din cadrul 
Ministerului Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului. 
Activitatea de informare si publicitate 
Transmite un anunț de presa la începerea si la finalizarea proiectului. 

Activitate/Subactivitate    Valoare    
(lei) 

A1. Managementul de proiect    0,00 

A1.1 Desfășurarea managementului de proiect la nivelul 
Ministerului Sănătății 

   0,00 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALĂ JUDEȚUL 
BRĂILA (Partener 2) 

……. 

JUDEȚUL GALAȚI (Partener 3) Activitatea de management a proiectului – persoana nominalizata din cadrul U.A.T. 
Județul Galați va asigura implementarea proiectului. 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 

A1. Managementul de proiect 0,00 

A1.1 Managementul de proiect 0,00 

A2. Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare 
proiectului 

6.092,80 

A 2.2. Desfășurarea procedurii de achiziție a serviciilor de 
informare și publicitate necesare proiectului - UAT Județul 
Galați 

6.092,80 

 

SPITALUL ORĂȘENESC 
FĂUREI (Partener 4) 

…….. 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ SF. APOSTOL 
ANDREI GALAȚI (Partener 5) 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 

A 9. 125335_GL_SCJUG_UPU_Decontare achiziții Spitalul 
Clinic Județean de urgenta „Sf. Apostol Andrei” Galați 

3.144.767,10 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV 
TERITORIALA ORAȘUL 
FĂUREI (Partener 6) 

……… 

SPITALUL CLINIC DE 
URGENȚĂ PENTRU COPII SF. 
IOAN GALAȚI (Partener 7) 

…….. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BRĂILA (Partener 8) 

……. 

JUDEȚUL BUZĂU (Partener 9) ……… 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ BUZĂU (Partener 
10) 

…….. 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ Sf. APOSTOL 
ANDREI CONSTANȚA  
(Partener 11) 

…….. 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ SF. PANTELIMON 

…….. 
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FOCȘANI (Partener 12) 

SPITALUL MUNICIPAL ADJUD 
(Partener 13) 

…….. 

 
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 

Valoarea 
contribuţiei la 
total cheltuieli 

eligibile (în lei  și 
%) 

 

Valoarea 
contribuţiei la 
total cheltuieli 

eligibile 
nefinalizate (în lei) 

Valoarea 
contribuţiei 

la total  
cheltuieli 
neeligibile 
(în lei și %) 

 

Valoarea contribuţiei 
la valoarea totală a 

proiectului (%) 

Numărul şi data 
Hotărârii de aprobare a 

proiectului şi a 
cheltuielilor legate de 
proiect, semnată de 

ordonatorul de credite al 
fiecărui partener 

Lider de parteneriat 
(partener 1) 

     

Partener 2      

Partener 3 (Județul 
Galați) 

2% din total 
cheltuieli eligibile 

de 6.092,80 lei 

 
121,86 lei 

2% din total 

cheltuieli eligibile 
nefinalizate 
121,86 lei 

0% / 0,00 lei  
(se va completa după 

aprobarea 

documentului) 

Partener 4      

Partener 5 
(Spitalul Clinic 

Județean de 

Urgență Sf. Apostol 
Andrei Galați) 

2% din total 
cheltuieli eligibile 

de 3.144.767,10 
lei 
 

62.895,37 lei 

2% din total 
cheltuieli eligibile 

nefinalizate de 
395.800,00 lei 

 

7.916,00 lei 

0% / 0,00 lei  
(se va completa după 

aprobarea 

documentului) 

….      

 
Plăţile 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. Ȋn acest sens, se vor include în acordul de parteneriat prevederi precum următoarele: 
d) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o cerere de rambursare/plată  pentru 
cheltuielile efectuate conform acordului de parteneriat şi toate documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de 
aceştia, dacă este cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare; 
e) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către OI/autoritatea de management7, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate 
conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din acordul de parteneriat. 
f) liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru creditele de angajament şi creditele 
bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor 
acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare8, aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută plata. 
Art. 9. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 
Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord.  
Art. 10. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

5.1 Drepturile liderului de parteneriat 
Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării 
rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 
achiziţie. 
5.2 Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării 
aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar POR.  
(7) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a cererilor de rambursare/plată, împreună cu 
documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  
(8) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în original, cu excepția dosarelor de achiziție 
anterior încărcate în MySmis, precum şi a copiilor electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 
şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi naţională. Toate 
documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 
intervine ultima.  
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 

                                                           
7 A se vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016; 
8 A se vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015). 
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rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 
din sumele solicitate la rambursare/plată.  
În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul,urmând ca acesta sa 
formuleze acțiune în regres, conform prevederilor art.1384-1386 Cod Civil, impotriva celui din culpa caruia s-a creat.  
În cazul rezilierii/revocării contractului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate 
pentru proiect. 
Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și 
titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de management. 
Art. 11. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 
6.1 Drepturile Partenerilor 2, 3, n 
Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de parteneriat, corespunzător 
activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată 
pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea 
proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. 
activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către AM / OI POR. 
6.2 Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, 
egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării şi publicității în implementarea activităților proprii. 
Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată aferente achizițiilor efectuate și orice documente 
necesare, în scopul elaborării cererilor de rambursare/plată. 
Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau european, abilitat de lege, documentele și/sau 
informațiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile 
lucrătoare, și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 
În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligația să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se 
implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 
solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor 
accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea lor. 
Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul 
elaborării rapoartelor de progres. 
Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor proiectului, în conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de 
rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată.   
Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de 
finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 
Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi analitice dedicate pentru reflectarea tuturor 
operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, în conformitate cu dispozițiile legale. 
Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în condițiile legii toate documentele si/sau 
informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu. 
Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în 
vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel 
puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar cu liderul de parteneriat. 
Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care 
a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, conform legislației în vigoare. 
Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse în acestea și asigurarea din resurse proprii a 
contravalorii acestora. 
 În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor 
acordate pentru proiect. 
Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate 
de AM. 
Art. 7. Achiziții publice  
Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu respectarea legislației în vigoare la momentul 
achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
Art. 8. Proprietatea 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde 
este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
În cazul echipamentelor achiziționate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor de 
transfer cu valoare vor fi ataşate raportului final. 
Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul finanţărilor 
nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.  
Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele 
mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de 
viață normată, aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, este mai mică. De asemenea, părțile au obligația respectării 
prevederilor contractului de finanțare c u privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării proiectului. 
Art. 9. Confidențialitate 
Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării 
proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
Art. 10 Legea aplicabilă 
(3) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
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(4) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional. Orice 
modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate părţile.  
Art. 11 Dispoziţii finale 
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. 
 
Întocmit în număr de 14 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener n Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al 
organizaţiei/instituției 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 

 

 

 
 


