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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  258 

din  30.05.2019 
 

pentru modificarea HCL nr. 482/30.08.2018 privind aprobarea proiectului și a 

Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galaţi, în calitate de lider și 

UAT Judeţul Galaţi, în calitate de partener, pentru elaborarea și 

implementarea proiectului ”Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile 

Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă – Str. Al. 

Măcelaru)”  

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 280/30.05.2019 

 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de 

30.05.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 34192/30.05.2019, a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 34194/30.05.2019, al 

Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar 

Contabilitate;  

 Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al municipiului;  

 Având în vedere dispozițiile Ordinului Viceprim-ministrului Ministru 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2522/22.03.2018 pentru 

modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiesctivul specific 4.1 – 

Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate 

pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul ministrului delegat 

pentru fonduri europene nr. 3729/2017; 
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Având în vedere Solicitarea de clarificare 5 a Agenției pentru Dezvoltare 

Regională Sud-Est, înregistrată la Registratura Generală a Municipiului Galați sub 

nr. 47234/ 29.05.2019; 

Având în vedere dispoziţiile  art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și e), alin. (7) lit. c) 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45,  alin. (2), lit. ”f” 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 – Art. 3, alin. (2) din anexa la H.C.L. nr. 482/30.08.2018 privind 

aprobarea proiectului și a Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Galaţi, în 

calitate de lider și UAT Judeţul Galaţi, în calitate de partener, pentru elaborarea și 

implementarea proiectului ”Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian 

Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson Henri Coandă – Str. Al. Măcelaru)”, se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

 „Art. 3 – (2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale 

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

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Municipiul 

Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 

1.766.256,90 lei, 2,00 % din valoarea totală eligibilă a 

proiectului 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) 

– 16.434.033,87 lei, 100,00 % din valoarea totală neeligibilă a 

proiectului 

Valoarea totală a proiectului (în lei cu T.V.A.)  – 

104.746.875,96 lei 

UAT Județul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 

0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului 

Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) 

– 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
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Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și 

%) – 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală a proiectului” 

                                                                                                                                                      ” 

Art. II – Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 78118/ 

25.09.2018, dintre UAT Municipiul Galaţi, în calitate de lider şi UAT Judeţul Galaţi, în 

calitate de partener, pentru elaborarea și implementarea proiectului „Modernizare 

linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George Coșbuc (Tronson 

Henri Coandă – Str. Al. Măcelaru)”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. III – Se împuternicește domnul Ionuț-Florin Pucheanu, în calitate de 

Primar al Municipiului Galați, să semneze actul adițional la acordul de parteneriat. 

Art. IV – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. V – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 
 

 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 
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Anexa la HCL 258 / 30.05.2019 
 
 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 78118 / 25.09.2018 
prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Local Galați  

nr. 482 din 30 august 2018 
 

pentru realizarea proiectului  
„Modernizare linii tramvai și carosabil Străzile Traian Vuia, Henri Coandă, George 

Coșbuc (Tronson Henri Coandă – str. Al. Măcelaru)” 
 

Părţile: 
1. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ MUNICIPIUL GALAŢI, având sediul în 

str. Domnească, nr.54, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800008, România, 
cod de înregistrare fiscală 3814810, reprezentată legal de dl. IONUT-FLORIN 
PUCHEANU, având funcţia de Primar, identificat prin C.I seria ZL nr. 057876, CNP 
1810502170051 având calitatea de Lider de proiect, astfel: 

 
Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plata: 
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 
33, cod poștal 800048 
 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV – TERITORIALĂ  JUDEŢUL GALAŢI, având sediul în 
str. Eroilor, nr. 7, localitatea Galaţi, judeţul Galaţi, cod poştal 800119, România, cod de 
înregistrare fiscală 3127476, reprezentată legal de dl. COSTEL FOTEA, având funcţia 
de Preşedinte, identificat prin C.I seria GL nr. 977156, CNP 1741114220055 având 
calitatea de Partener,  

     astfel: 
 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată1:  RO04TREZ306504102X016233  
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare2:  
RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 
RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 
33, cod poștal 800048 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de 
parteneriat nr. 78118 / 25.09.2018 după cum urmează: 
 
Art. 1. Obiectul   
Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 78118 / 25.09.2018 se completează după cum 
urmează: 
„alin. (3) Prezentul act adițional se constituie anexă la cererea de finanţare.” 
 
 
Art. 2. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

                                                           
1 Se 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; 
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Articolul 3, alin (2) din Acordul de parteneriat nr. 78118 / 25.09.2018 se modifică și va avea 
următorul conținut: 
 
„(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 

 Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa 
cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act adițional. 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Municipiul 
Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 
1.766.256,90 lei, 2,00 % din valoarea totală eligibilă a 
proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 
16.434.033,87 lei, 100,00 % din valoarea totală neeligibilă a 
proiectului 
Valoarea totală a proiectului (în lei cu T.V.A.)  – 
104.746.875,96 lei 

UAT Județul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 
0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile (în lei și %) – 
0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală neeligibilă a proiectului 
Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) 
– 0,00 lei, 0,00 % din valoarea totală a proiectului” 

 
Art. 3. Dispoziții finale 
 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 
 

Semnături 
 
UAT 
Municipiul 
Galați 

IONUȚ-FLORIN PUCHEANU 
PRIMAR  

 
…………….. 
GALAȚI 

UAT Județul 
Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE  

 
……………. 
GALAȚI 

 
 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 
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