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HOTĂRÂRE Nr.  43  

din 29.08.2013     

 

  

privind: acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii 

Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre 

Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat  

 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

   

 Nr. de înregistrare –   6549 

 Data depunerii proiectului de hotărâre :   26.08.2013 

 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 29.03.2013 conform dispoziţiei de convocare nr.  555/19.08.2013  

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr.  6611/27.08.2013  

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr.  6612/27.08.2013 

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr. 6615/27.08.2013; 

Având în vedere prevederile legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 

strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 

judeţene şi locale 

 Având în vedere prevederile art. 11 al. 1, 2, art. 36 al. 7 lit c din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 şi al. 2 lit. f din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art.1 Se aproba participarea comunei Tuluceşti in Pactul Teritorial pentru 

Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI  prin realizarea urmatoarelor 

documente livrabile necesare realizarii Strategiei de Dezvoltare Teritoriala pentru 

perioada 2014-2020: 

a) Concept strategic de dezvoltare durabila a teritoriului pentru perioada 

2014-2020 sub forma unei Scheme de Coeziune a Teritoriului si definirea 



Pactului Teritorial intre comuna Tuluceşti si partenerii dezvoltarii locale 

mentionati in anexa nr. 1; 

b) Studii de specialitate: studiu cantitativ (sondaje de opinie in localitate) si 

studiu calitativ (focus grup cu actorii implicati: reprezentanti ai 

autoritatilor publice locale, mediu privat si societatea civila din localitate);  

c) Plan de actiuni pe termen scurt 2013-2014 pentru implementarea 

Conceptului Strategic de dezvoltare al comunei Tuluceşti;  

d) Schema pentru crearea unui cadru institutional necesar implementarii unor 

MECANISME INOVATOARE DE SPRIJINIRE SI PROMOVARE 

DURABILA a teritoriului din cadrul Pactului Teritorial intre  comuna 

Tuluceşti si partenerii dezvoltarii locale; 

e) Schema pentru crearea unui cadru institutional bazat pe principiul 

participativ  si a unui MECANISM PENTRU AJUSTAREA PERIODICA 

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA a teritoriului din 

cadrul Pactului Teritorial intre  comuna Tluceşti si partenerii dezvoltarii 

locale; 

f) Schema pentru crearea unor MECANISME EFICIENTE DE SUSTINERE 

PENTRU PERSOANELE JURIDICE SI FIZICE CARE VOR FI 

PROMOTORI DE PROIECTE SI ASISTENTA IN IMPLEMENTARE in 

cadrul Pactului Teritorial intre comuna Tuluceşti si partenerii dezvoltarii 

locale; 

g) STRATEGIA DE MARKETING pentru promovarea teritoriului din 

cadrul Pactului Teritorial intre comuna Tuluceşti si partenerii dezvoltarii 

locale prezentati in anexa nr. 1. 

Art. 2  Se aproba acordul de parteneriat intre comuna Tuluceşti si partenerii 

Pactului Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI  

conform anexei nr. 1 in baza Regulamentului Parlamentului European si Consiliului  

Com(2013) 246 Final/2013 si Cadrului Strategic Comun 2014 – 2020 Swd(2012) 61 

Final; 

Art. 3 Se aproba semnarea acordului de parteneriat intre comuna Tuluceşti si 

partenerii din Pactul Teritorial conform modelului prezentat in anexa nr. 2; 

Art. 4 Se aproba initierea procedurilor in conformitate cu reglementarile OUG 

34/2006 privind Achizitiile Publice pentru selectia unui consultant in vederea incheierii 

unor servicii de consultanta strategica pentru realizarea documentatiilor necesare Pactului 

Teritorial. 

Art. 5 Primarul comunei va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre, iar secretarul 

comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri factorilor şi instituţiilor 

interesate, precum şi Instituţiei Prefectului în vederea efectuării controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează secretar, 

               Şoimu Gabriel Claudiu                             Sandu Dan 

 

 

 

 

 



ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR.  6611/27.08.2013 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii 

Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre 

Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Pentru crearea unor conditii de utilizare eficienta a avantajelor teritoriale in 

conjunctura strategiei Europa 2020, ne propunem definirea unui concept strategic care sa 

corespunda noilor provocari prin angajarea unui consultant.  

Avand in vedere ca strategiile teritoriale integrate joaca un rol esential in 

realizarea obiectivului  unei Europe inteligente, durabile si favorabile incluziunii, 

prevazut de strategia Europa 2020, propunerea de regulament de stabilire a unor 

dispozitii comune introduce ITI ca instrument de punere  in aplicare a unor astfel de 

strategii. Propunerea Comisiei prevede un mecanism flexibil de formulare a unor 

raspunsuri integrate la diverse necesitati teritoriale, mentinând orientarea tematica prin  

intermediul careia politica de coeziune este conectata la strategia Europa 2020. 

Conditionalitatea RIS3 ex-ante le impune statelor membre UE si regiunilor sa 

identifice specializarile cognitive cele mai adecvate pentru potentialul lor de inovare, in 

baza atuurilor si capacitatilor lor. 

Regiunile vor trebui sa intreprinda actiuni printr-un proces de „dezvoltare 

integrata”,  si care implica parti interesate reprezentanti ai administratiei publice, firme si 

organizatii non-profit. Astfel, in loc sa fie o strategie impusa de sus, investitiile teritoriale 

integrate implica  factori interesati care colaboreaza pentru a identifica cele mai 

promitatoare zone de specializare dintr-un stat membru sau dintr-o regiune, precum si 

dezavantajele care impiedica dezvoltarea in acele teritorii. 

Pentru a maximiza impactul politicii in ceea ce priveste realizarea prioritatilor 

europene, Comisia Europeana propune consolidarea procesului de programare strategica 

PENTRU PERIOADA 2014-2020. Aceasta implica alcatuirea, in cadrul regulamentului 

privind fondurile structurale, a unei liste de obiective tematice conforme cu strategia 

Europa 2020: 

 consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii; 

 sporirea utilizarii si a calitatii si accesului la tehnologiile informatiei si 

comunicatiilor; 

 imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol 

(in cazul FEADR) si a sectorului pescuitului si acvaculturii;  



 sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in 

toate sectoarele; 

 promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii 

riscurilor; 

 protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor retelelor majore; 

 promovarea ocuparii fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca; 

 promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei; 

 investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii; 

 consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta. 

 

ITI (Integrated Territorial Investment - Investitii Teritoriale Integrate), CLLD 

(Community-Led Local Development  - Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea 

Comunitatii) sunt structuri asociative constituite in scopul dezvoltarii unei zone in baza 

unei strategii locale. Acestea devin organisme de implementare pentru toate Programele 

Operationale mai sus mentionate, avand alocate sume pentru proiecte integrate zonale. 

Daca o strategie de dezvoltare urbana sau teritoriala necesita o abordare integrata 

pentru ca implica investitii in cadrul mai multor axe prioritare aferente unuia sau mai 

multor programe operationale, actiunile sprijinite de fonduri ar trebui desfasurate sub 

forma unei investitii teritoriale integrate intr-un program operational. 

 Cele doua structuri, ITI si CLLD, sunt constituite in baza Regulamentului 

14.3.2012 COM(2011) 615 final/2: ITI – art. 99 din Regulament  si CLLD – Art. 28-30. 

 

CE ESTE ITI? 

 

Conform Articolului 99 din Regulamentul de stabilire a unor dispozitii comune 

privind fondurile structurale la nivel UE, Investitiile Teritoriale Integrate sunt definite 

astfel: 

1. In cazul in care o strategie de dezvoltare urbana sau o alta strategie 

teritoriala sau pact, astfel cum sunt definite la articolul 12 alineatul (1) 

din Regulamentul(CE), necesita o abordare integrata care implica 

investitii in mai multe axe prioritare din unul sau mai multe programe 

operationale, actiunea se desfasoara ca o investitie teritoriala integrata. 

2. Programele operationale relevante identifica ITI planificate si prevad 

alocari financiare orientative din fiecare axa prioritara pentru fiecare 

ITI. 

 

Principiile sunt in implementare prin adoptarea Memorandumului privind 

Aprobarea actiunilor si documentelor privind pregatirea accesarii si implementarii 

fondurilor europene in perioada 2014-2020 aprobat in iulie 2012 de Guvernul României. 

 

Avantaje ITI 

 



ITI reprezinta un instrument de punere in aplicare a strategiilor teritoriale intr-o 

maniera integrata. Acesta nu constituie o operatiune sau o prioritate secundara in cadrul 

unui program operational.  

In schimb, ITI permite statelor membre sa puna in aplicare programe operationale 

la nivel intersectorial si sa recurga la finantare provenind de la mai multe axe prioritare 

ale unuia sau ale mai multor  programe operationale, pentru a asigura punerea in aplicare 

a unei strategii integrate pentru un teritoriu specific. Ca atare, existenta ITI va conferi 

statelor membre atat flexibilitate in ceea ce privesteelaborarea programelor operationale, 

cat si eficienta in materie de punere in aplicare a unor actiuni  integrate prin finantare 

simplificata. 

Este important sa se sublinieze ca ITI nu pot fi utilizate in mod eficace decat daca 

zona geografica in cauza are o strategie teritoriala intersectoriala integrata. 

Elementele-cheie ale unui ITI sunt: 

 un teritoriu desemnat si o strategie de dezvoltare teritoriala integrata; 

 un set de actiuni care urmeaza sa fie puse in aplicare; si 

 mecanisme de guvernanta pentru gestionarea ITI. 

Este esential sa se elaboreze o strategie de dezvoltare integrata intersectoriala care 

sa vina in intampinarea necesitatilor de dezvoltare ale zonei in cauza. Strategia va fi 

conceputa astfel incât  actiunile sa se poata baza pe sinergiile generate de punerea in 

aplicare coordonata. 

Actiunile care urmeaza sa fie puse in aplicare prin intermediul ITI vor contribui la 

obiectivele tematice ale axelor prioritare relevante ale programului operational 

(programelor operationale),  precum si la obiectivele de dezvoltare ale strategiei 

teritoriale. Acestea pot fi finantate din Fondul  European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR), Fondul Social European (FSE) si Fondul de Coeziune, insa nu este obligatoriu 

ca in cadrul fiecarui ITI sa fie combinate toate fondurile. Cu toate acestea, se incurajeaza 

combinarea FEDR si FSE in cadrul unui ITI, intrucat abordarea integrata necesita 

corelarea investitiilor nemateriale cu investitiile in infrastructura fizica. 

Un ITI poate oferi sprijin nu numai sub forma de subventii, ci si prin intermediul 

unor instrumente  financiare (articolele 32-40 din propunerea de regulament de stabilire a 

unor dispozitii comune), in cazul in care acestea sunt adecvate pentru realizarea actiunilor 

definite in strategia de dezvoltare. 

ITI indica mai multe beneficii potentiale: 

 ITI ca instrument de promovare a utilizarii integrate a fondurilor are potentialul de 

a genera un rezultat total mai bun pentru aceeasi valoare a investitiei publice. 

 Delegarea gestiunii ITI va imputernici actorii de la nivel subregional (partile 

interesate de la nivel local/urban) prin asigurarea implicarii acestora in elaborarea 

si punerea in aplicare a programului. 

 Având in vedere ca un ITI va avea asigurate inca de la inceput diversele sale surse 

de finantare, finantarea actiunilor integrate se va bucura de o siguranta mai mare. 

  ITI reprezinta un instrument conceput pentru o abordare bazata pe situatia din 

teren a dezvoltarii, care poate contribui la descatusarea potentialului slab utilizat 

de la nivel local, urban si regional. 

In conformitate cu Regulamentul, ambele vor permite statelor membre sa ofere un pachet 

de finantare provenind de la mai multe axe prioritare ale unuia sau mai multor programe 

operationale in scopul unei interventii multidimensionale si intersectoriale. Cele 2 tipuri 



institutionale trebuie sa aiba in componenta lor maxim 49% - APL, maxim 49%-

reprezentanti ai mediului privat reprezentantivi pentru intentia/strategia de dezvoltare 

zonala si cel putin 2 % reprezentanti ai ONG-urilor care activeaza in domeniile prioritare 

ale strategiilor zonale. 

Diferentierea de principiu dintre cele doua este ca ITI reprezinta o initiativa de sus in jos, 

iar CLLD o initiativa de jos in sus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este deci optiunea APL-urilor de a initia constituirea unor astfel de structuri care sa 

devina organism de implementare cu sume alocate pentru care sa nu mai existe o 

competitie. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice 

locale, republicată, Consiliul Local Tuluceşti se poate asocia cu persoane juridice române 

sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări sau servicii. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/23.04.2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat. 

 

 

PRIMAR 
             Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

APL 

Reprezentanţi ai mediului privat 

ONG 

ITI 

CLLD 



    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT MEDIU SI PROIECTE  

Nr. 6612/27.08.2013 

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in 

arealul desemnat din judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre Comuna 

Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat  

 
Proiectul de hotărâre privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat, se 

încadrează legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul actual. 

Având în vedere prevederile legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor 

de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale 

care prevede „      Prezenta lege are următoarele scopuri: 

    a) crearea cadrului instituţional pentru sprijinirea şi impulsionarea autorităţilor 

administraţiei publice locale pentru a accesa mai uşor fonduri internaţionale de finanţare 

pentru dezvoltare şi modernizare; 

    b) facilitarea promovării programelor de finanţare internaţională şi a diseminării 

rezultatelor pentru proiectele implementate cu succes în România, cu un înalt nivel de 

profesionalism; 

    c) crearea condiţiilor pentru o mai eficientă folosire a resurselor la nivelul unităţilor 

administrativ-teritoriale, în mod special pentru proiecte cu finanţare internaţională; 

    d) creşterea capacităţii administrative a autorităţilor publice locale pentru accesarea 

fondurilor internaţionale pentru dezvoltare şi modernizare; 

    e) eficientizarea proceselor de implementare a proiectelor. 

    ART. 2 

    Prevederile prezentei legi se aplică în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale la 

nivelul autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene, precum şi la instituţiile şi 

serviciile publice aflate sub autoritatea sau subordinea acestora. 

    ART. 3 

    În sensul prezentei legi, următoarele expresii se definesc astfel: 

    a) management de proiect - metodologia de iniţiere, promovare, conducere, 

monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform normelor metodologice proprii acestui 

domeniu şi standardelor internaţionale ale asociaţiilor profesionale de profil recunoscute 

la nivel mondial; 

    b) proiect cu finanţare internaţională - proiectul ce beneficiază în implementarea sa de 

finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii Europene 

sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale. 

 



    CAP. 2 

    Procedura 

    ART. 4 

    Proiectele derulate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de autorităţile publice 

locale, instituţiile şi serviciile publice de sub autoritatea sau subordinea acestora 

utilizează metodologii de management de proiect adecvate fiecărei categorii de proiecte 

care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare 

terţe. 

    ART. 5 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează conform atribuţiilor 

legale ce le revin pentru crearea unor departamente specializate şi pentru încadrarea 

acestor departamente cu specialişti pregătiţi în managementul de proiect. 

    (2) Aceşti specialişti iniţiază şi implementează proiecte cu finanţare din bani publici şi 

fonduri internaţionale, utilizând strategiile managementului de proiect. 

    ART. 6 

    Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, instituţiile şi serviciile publice de 

sub autoritatea sau subordinea acestora acţionează pentru încurajarea formării 

profesionale în domeniul managementului de proiect a unor categorii selecţionate de 

funcţionari publici pentru ca aceştia să lucreze în mod competent şi calificat în proiectele 

cu finanţare internaţională care se derulează la nivel judeţean sau local. 

    ART. 7 

    (1) La nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, precum şi la 

nivelul instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea sau subordinea acestora, pentru 

iniţierea şi derularea proiectelor cu finanţare internaţională, se vor înfiinţa structuri cu 

specialişti în managementul de proiect, după cum urmează: 

    a) la nivelul consiliilor judeţene se înfiinţează câte un serviciu de specialitate pentru 

proiecte cu finanţare internaţională; 

    b) la nivelul consiliilor locale din municipii, oraşe şi sectoarele municipiului Bucureşti 

se înfiinţează câte un birou de specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională. 

    (2) Prin asociere între consiliile locale ale comunelor se înfiinţează câte un birou de 

specialitate pentru proiecte cu finanţare internaţională. 

    ART. 8 

    Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora prevăd în structurile de organizare şi 

statul de funcţii posturi corespunzătoare pentru specialişti în managementul de proiect în 

număr minim, prevăzut la art. 7. 

    ART. 9 

    Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora asigură fondurile necesare şi 

condiţiile organizatorice pentru înfiinţarea departamentelor specializate pentru iniţierea şi 

derularea proiectelor cu finanţare internaţională. 

    ART. 10 

    (1) Încadrarea specialiştilor în managementul de proiect se face pe funcţii publice sau 

contractuale, după caz, ţinându-se cont de condiţiile locale concrete, atât la nivelul 



structurilor autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi la nivelul instituţiilor şi 

serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora. 

    (2) Salariul de bază individual al unui specialist în funcţia de consilier-manager de 

proiect se stabileşte de către primar, preşedintele consiliului judeţean sau primarul 

general al municipiului Bucureşti, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii 

administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, conform poziţiei 1 din 

anexa nr. II C la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de 

stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată 

prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (3) Pentru activitatea desfăşurată, specialiştii pregătiţi în managementul de proiect cu 

finanţare internaţională, prevăzuţi la alin. (1), beneficiază de salarii de bază 

corespunzătoare funcţiilor în care sunt încadraţi, precum şi de o majorare cu până la 75% 

a salariilor de bază, în funcţie de îndeplinirea criteriilor stabilite prin hotărâre a 

Guvernului. 

    (3^1) Pentru a beneficia de majorarea prevăzută la alin. (3), ordonatorii de credite vor 

stabili prin act administrativ persoanele beneficiare. 

    (3^2) Evaluarea activităţii personalului prevăzut la alin. (3) se face cel puţin o dată pe 

an, ocazie cu care procentul de majorare a salariului de bază se poate modifica în funcţie 

de rezultatele activităţii proprii. 

    (4) Consilierul-manager de proiect beneficiază de prime şi alte drepturi salariale, 

conform legii. 

    ART. 11 

    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, şefii executivi ai 

administraţiei publice locale, preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii, conducătorii 

instituţiilor şi serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora propun autorităţilor 

deliberative - consilii judeţene, consilii locale, consilii de administraţie sau comitete 

directoare, după caz -, proiecte de hotărâre pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. 

    ART. 12 

    Adoptarea hotărârilor consiliilor locale sau judeţene necesare creării structurilor 

organizatorice pentru încadrarea cu specialişti în managementul de proiect la nivelul 

autorităţilor administraţiei publice locale şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de sub 

autoritatea sau subordinea acestora se face în termen de 60 de zile de la data intrării în 

vigoare a prezentei legi. 

    ART. 13 

    Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi conducătorii instituţiilor şi 

serviciilor de sub autoritatea sau subordinea acestora emit hotărârile, deciziile şi actele 

administrative necesare pentru aplicarea în termenele prevăzute de prezenta lege. 

    ART. 14 

    Pregătirea specialiştilor pentru managementul de proiect se face prin formele de 

învăţământ postliceal sau postuniversitar prevăzute de lege. 

    ART. 15 

    Certificarea calificării ca specialist de management de proiect se face de către 

instituţiile de învăţământ abilitate, competente şi acreditate. 

    CAP. 3 

    Dispoziţii finale 

 



    ART. 16 

    Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentei legi revine autorităţilor publice 

deliberative şi executive ale autonomiei locale, precum şi conducătorilor instituţiilor şi 

serviciilor publice înfiinţate şi care funcţionează sub autoritatea locală sau subordonate 

acestora, corespunzător atribuţiilor ce le revin, conform legii. 

    ART. 17 

    În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se finalizează 

procedurile legale administrative pentru realizarea cadrului organizatoric şi crearea 

posibilităţilor de încadrare cu specialişti în managementul de proiect la nivelul 

structurilor administraţiei publice locale, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice 

de sub autoritatea sau subordinea acestora. 

    ART. 18 

    Agenţii constatatori împuterniciţi prezintă lunar prefecţilor şi conducătorilor 

administraţiei publice locale rapoarte privind stadiul aplicării prevederilor prezentei legi 

până la încadrarea completă a structurii organizatorice cu specialişti în managementul de 

proiect, conform prevederilor prezentei legi. 

    ART. 19 

    Guvernul, prin Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, urmăreşte stadiul 

aplicării prezentei legi. 

Posibilitatea legală de asociere între Consiliul Local Galaţi şi Postul de Poliţie 

Tuluceşti este reglementată de prevederile art. 36 al. 7 lit. c din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează printre atribuţiile Consiliului Local pe aceea de a asigura cadrul 

necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind ordinea publică, 

situaţiile de urgenţă, evidenţa persoanelor, podurile şi drumurile publice, precum şi pe 

aceea care permite Consiliul Local Tuluceşti să se poate asocia cu persoane juridice 

române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări sau 

servicii. 

 În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
INSPECTOR 

Munteanu Lăcrămioara Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 
 

 

La proiectul de hotărâre privind:acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul de parteneriat 

pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din 

judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii 

teritoriului desemnat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Peiu Lică, Marin Neculai şi 

Mitrofan Nicolae Marius, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu            

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

PEIU  LICĂ 

 

MITROFAN NICOLAE MARIUS 

 

MARIN NECULAI 

 

 

 



 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind:acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul de parteneriat 

pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din 

judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii 

teritoriului desemnat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Răuţă Viorica, Roşu Bogdan Dragoş, Soimu Gabriel 

Claudiu, Neghină Constantin, Bernea Ion, avizează favorabil proiectul de hotărâre în 

forma prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

ROŞU BOGDAN DRAGOŞ 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

NEGHINĂ CONSTANIN 

 

BERNEA ION 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 
 

La proiectul de hotărâre privind:acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : acordul de parteneriat 

pentru infiintarea unui Pact Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din 

judetul GALATI pentru perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii 

teritoriului desemnat, corespunde din punct de vedere legal existând: 

- proiect de hotărâre privind acordul de parteneriat pentru infiintarea unui Pact 

Teritorial pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI pentru 

perioada 2014-2020, intre Comuna Tuluceşti si partenerii teritoriului desemnat 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Enache Daniel, Mîrza Marius, Popa 

Costică, Mocanu Victor, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     

voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ENACHE DANIEL 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

MOCANU VICTOR 

 

POPA COSTICĂ 

 

MÎRZA MARIUS 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXA NR. 1 LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR. 43/29.08.2013 

 

 

Partenerii in PACTUL TERITORIAL pentru  Investitii Integrate in arealul desemnat din 

judetul GALATI   

 

NR LOCALITATE REPREZENTANT 

1.  Primaria Targu Bujor Laurentiu Gidei 

2.  Primaria Balasesti Paul Maftei 

3.  Primaria Baleni Lica Oprea 

4.  Primaria Barcea Constantin Zamfir 

5.  Primaria Branistea Marian Adamache 

6.  Primaria Fundeni Manuel Lupu 

7.  Primaria Ivesti Maricel Gheoca 

8.  Primaria Liesti Iulian Bot 

9.  Primaria Mastacani Danut Ilie 

10.  Primaria Namoloasa Adrian Rasmerita 

11.  Primaria Oancea Victor Chiriloaie 

12.  Primaria Pechea Mihaita Mancila 

13.  Primaria Radesti Ioan Porumb 

14.  Primaria Scinteiesti Ghiorghe Bute 

15.  Primaria Schela Maricel Petrea 

16.  Primaria Sendreni Paul Cristea 

17.  Primaria Tepu Narcisa Elena Tuchel 

18.  Primaria Tulucesti Petrica Bratu 

19.  Primaria Umbraresti Paraschiv Stoica 

20.  Primaria Bersti Meria Victor Dorobat 



ANEXA 2 la HCL nr. 43/29.08.2013 

 

Modelul de Acord de parteneriat    

Incheiat in ____/___________    

 
 

 Partile 
-   CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI_________, cu sediul in , codul fiscal
 ............... , partener 1  
-   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI _________, cu sediul in , codul fiscal   
, partener 2 
-    ............. , cu sediul social in .. , cod fiscal ....... ,. 

 
au convenit urmatoarele:  
 

Art.1 Definitii: 

1.1. Pact Teritorial pentru Investitii Teritorial Integrate – conform art. 99 din 
Regulamentul Parlamentului European si Consiliului  Com(2011) 615 Final/2011 
reprezinta o structura asociativa constituita in scopul dezvoltarii unui teritoriu in baza 
unei strategii integrate, in cazul in care necesita o abordare integrata care implica 
investitii in mai multe axe prioritate din unul sau mai multe programe operationale. 

1.2.Partener – Autoritatea Publica Locala care aproba participarea in Pactul Teritorial 
pentru Investitii Integrate in arealul desemnat din judetul GALATI, denumit in 
continuare parte sau partener. 

1.3.Investitii Teritorial Integrate = instrumente de integrare care pot fi utilizate pentru 
punerea in aplicare a strategiilor teritoriale la fata locului, stabilind o legatura intre 
obiectivele tematice identificate in cadrul contractelor de parteneriat si al programelor 
operationale si dimensiunea teritoriala. 

1.4.Proiect – reprezinta toata documentatia necesara aprobarii  Strategiei de Dezvoltare 
Teritoriala pentru perioada 2014-2020 a Pactului Teritorial, respectiv:  

1.4.1. Concept strategic de dezvoltare durabila a teritoriului pentru perioada 

2014-2020 sub forma unei Scheme de Coeziune a Teritoriului si definirea 

Pactului Teritorial intre Oras / Comuna si partenerii dezvoltarii locale mentionati 

in anexa nr. 1; 

1.4.2. Plan de actiuni pe termen scurt 2013-2014 pentru implementarea 

Conceptului Strategic de dezvoltare al Orasului/ Comunei;  

1.4.3. Schema pentru crearea unui cadru institutional necesar implementarii unor 

MECANISME INOVATOARE DE SPRIJINIRE SI PROMOVARE DURABILA 

a teritoriului din cadrul Pactului Teritorial intre  Oras / Comuna si partenerii 

dezvoltarii locale; 

1.4.4. Schema pentru crearea unui cadru institutional bazat pe principiul 

participativ  si a unui MECANISM PENTRU AJUSTAREA PERIODICA A 

STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILA a teritoriului din cadrul Pactului 

Teritorial intre  Oras / Comuna si partenerii dezvoltarii locale; 



1.4.5. Schema pentru crearea unor MECANISME EFICIENTE DE SUSTINERE 

PENTRU PERSOANELE JURIDICE SI FIZICE CARE VOR FI PROMOTORI 

DE PROIECTE SI ASISTENTA IN IMPLEMENTARE in cadrul Pactului 

Teritorial intre  Oras / Comuna si partenerii dezvoltarii locale; 

1.4.6.  STRATEGIA DE MARKETING pentru promovarea teritoriului din 

cadrul Pactului Teritorial intre  Oras / Comuna si partenerii dezvoltarii locale 

prezentati in anexa nr. 1 

  
Art. 2 Scopul acordului de parteneriat 
2.1 SCOPUL parteneriatului consta in realizarea unei strategii de dezvoltare a teritoriului 
si a unui plan de  finantare a acesteia cu mecanisme financiare si institutionale pentru o 
structura teritoriala de tipul ITI/CLLD in judetul GALATI. In cadrul planului de finantare 
vor fi estimate valori pentru utilizarea Programelor Operative si a Instrumentelor 
financiare. 
2.2 In vederea atingerii scopului definit la punctul 2.1 partenerii convin sa infiinteze un 
Comitet de initiativa locala in care actorii locali (APL-uri, mediu privat, societate civila) 
isi vor desemna reprezentanti. 
 
Art.3 Principiile de buna practica ale parteneriatului 
3.1 Toti partenerii trebuie sa contribuie la realizarea proiectului si sa isi asume rolul lor in 
cadrul proiectului, asa cum este definit in cadrul acestui Acord de Parteneriat. 
3.2 Toti partenerii convin sa stranga toate documentele necesare si sa respecte toate 
etapele de cunoastere a teritoriului. 
3.3 Partile trebuie sa se consulte in mod regulat si sa se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evolutia proiectului. 
3.4 Toti partenerii trebuie sa implementeze activitatile cu respectarea standardelor 
profesionale si de etica cele mai inalte. 
 
Art. 4 Durata acordului 
4.1 Durata acordului este de 12 luni de la data inceperii proiectului, pana la finalizarea 
proiectului, respectiv aprobarea Strategiei de Dezvoltare Teritoriala pentru perioada 
2014-2020 a Pactului Teritorial prin crearea mecanismelor de implementare a strategiei. 
 
Art. 5 Drepturile si obligatiile partenerilor 
5.1 Drepturile partenerilor: 

a) Partenerii au dreptul sa fie consultati cu regularitate, sa fie informati despre 
progresul in implementarea proiectului si sa li se furnizeze toate informatiile 
solicitate;  

5.2 Obligatiile partenerilor: 
a) Realizarea unui concept strategic de dezvoltare durabila locala sub forma unei 
Scheme de Coeziune a Teritoriului pentru definirea Strategiei de Dezvoltare Durabila 
Teritoriala intre partenerii dezvoltarii locale; 
b) Realizarea unui Plan de actiuni pe termen scurt 2013-2014 pentru implementarea 
Conceptului Strategic de dezvoltare locala;  
c) Respectarea  termenelor de derulare ale proiectului; 
d) Colaborarea si sustinerea derularii proiectului prin furnizarea de expertiza si 
resurse umane pentru infiintare Pactului Teritorial; 



e)  Partenerii vor asigura toate resursele necesare in vederea realizarii documentatiei 
necesare infiintarii Pactului Teritorial. 

5.3. In cazul in care unul din parteneri nu duce la indeplinire una sau mai multe din 
obligatiile care ii revin  se vor gasi modalitatile de ameliorare in vederea finalizarii 
Pactului Teritorial. 
 
Art. 6 Confidentialitatea 
Partile convin sa pastreze in stricta confidentialitate informatiile primite si sunt de acord 
sa previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Partile 
inteleg sa utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-si indeplini obligatiile 
din prezentul Acord de Parteneriat.  
 
Art. 7 Notificari 
7.1 Orice comunicare intre Parteneri in legatura cu prezentul Acord se va face in scris. 
7.2 Orice document scris trebuie inregistrat atat la transmitere cat si la primire. 
7.3 Comunicarile intre parti care nu se refera la datele si informatiile confidentiale se vor 
face de asemenea prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia ca primirea 
comunicarii sa fie confirmata in scris. 
 
Art.8 Prevederi finale 
8.1. Partile garanteaza ca reprezentantii numiti ale caror semnaturi apar mai jos au fost 
investiti, la data executarii prezentului contract, cu toate puterile legale de a semna si 
executa prezentul Acord de Parteneriat. 
8.2. Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra 
modificarii anumitor clauze, prin act aditional, oricand interesele lor cer acest lucru sau 
cand aceste circumstante au loc si nu au putut fi prevazute in momentul in care s-a 
executat prezentul Acord de Parteneriat. 
8.3. Orice disputa care poate lua nastere din sau in legatura cu prezentul Acord va fi 
solutionata pe calea negocierilor intre Parti, iar in situatia in care acestea nu ajung la 
niciun acord privind solutionarea acestei dispute, partenerii pot sa decida sa se retraga din 
prezentul parteneriat fara obligatii daune interes.  
 

 

NR LOCALITATE REPREZENTANT 

21.  Primaria Targu Bujor Laurentiu Gidei 

22.  Primaria Balasesti Paul Maftei 

23.  Primaria Baleni Lica Oprea 

24.  Primaria Barcea Constantin Zamfir 

25.  Primaria Branistea Marian Adamache 

26.  Primaria Fundeni Manuel Lupu 

27.  Primaria Ivesti Maricel Gheoca 

28.  Primaria Liesti Iulian Bot 

29.  Primaria Mastacani Danut Ilie 

30.  Primaria Namoloasa Adrian Rasmerita 

31.  Primaria Oancea Victor Chiriloaie 

32.  Primaria Pechea Mihaita Mancila 

33.  Primaria Radesti Ioan Porumb 



34.  Primaria Scinteiesti Ghiorghe Bute 

35.  Primaria Schela Maricel Petrea 

36.  Primaria Sendreni Paul Cristea 

37.  Primaria Tepu Narcisa Elena Tuchel 

38.  Primaria Tulucesti Petrica Bratu 

39.  Primaria Umbraresti Paraschiv Stoica 

40.  Primaria Bersti Meria Victor Dorobat 

 

Prezentul Acord a fost intocmit si semnat la  .. .... astazi, [ .....................  ] in ... (....) 
exemplare originale, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte. 
 

 


