
 

 

 R O M Â N I A TEL : 0236 863400 

JUDEŢUL GALAŢI FAX: 0236 863444 / 0336 402432 

COMUNA VALEA MǍRULUI e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro 

PRIMAR str. Preot Gheorghe Gafton, nr. 2, CP 807320 

                  

H O T Ă R Â R E A NR.  118 
  din 21.12.2021 

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local Valea Mărului nr. 18 din 18 iulie 2016 
privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de 

parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 
transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – Slobozia Conachi – 

Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare 
 

    Iniţiator: Doca Virgil, Primarul comunei Valea Mărului, jud. Galaţi; 
    Numărul şi data înregistrării proiectului: 2905/06.12.2021; 
    Consiliul local al comunei Valea Mărului, jud.Galaţi, întrunit  în şedinţă  ordinară online, în data de 
21.12.2021, orele 11,00;  
Tinând cont de : 
              - referatul de  aprobare prezentat de iniţiator, înregistrat sub nr. 2906/06.12.2021; 
           - raportul de specialitate întocmit de şeful biroului financiar contabil, înregistrat sub nr. 
2907/06.12.2021; 
    Având în vedere: 
 -Contractul de finanțare nr.173/03.07.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT 
Județul Galați; 

- prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și lit. d), alin (5), lit. l), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

          În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit „c”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, 
precum și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea 

Consiliului Local Valea Mărului nr. 18 din 18 iulie 2016 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate 
de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și 
modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi – 
Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)”, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face 
parte din prezenta hotărâre. 
 
 



 
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Valea 
Mărului. 
Art.3. Prezenta hotărare se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în 
termenul prevazute de lege, primarului comunei Valea Mărului și prefectului judetului Galați și se aduce la 
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.primariavaleamarului.ro 

  
 
 
  Preşedinte de şedinţă, 

                Iftimie Florentina 
                                                                                                                                                    

Contrasemnează, 
                                                                               Secretar general al comunei, 
                                                                      Dumitrașcu Maranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 

 
 
 
 

ACT ADIŢIONAL  
LA ACORDUL DE PARTENERIAT  

prevăzut în Anexa la Hotărârea Hotărârii Consiliului Local Valea Mărului nr. 18 din 18 iulie 2016 
pentru realizarea proiectului 

„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului 
– Cudalbi – Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251)” 

 

Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 
7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 3127476, reprezentată de Costel Fotea 
– Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată:  

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str Brăilei, nr. 33, CP 
800048 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str Brăilei, nr. 33, CP 
800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MATCA, cu sediul în comuna Matca, nr. 
1228, cod poștal 807185, județul Galați, codul fiscal 4412225, reprezentată de Gheorghe Marin – Primar, 
având calitatea de Partener 2 

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

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA CUDALBI, cu sediul în str. Ștefan cel 
Mare, nr. 162, comuna Cudalbi, cod poștal 807105, județul Galați, codul fiscal 3655919, reprezentată de 
Grigore Gheonea – Primar, având calitatea de Partener 4 

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

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA SMÂRDAN, cu sediul în sat Smârdan, 
comuna Smârdan, cod poștal 807275, județul Galați, codul fiscal 4150000, reprezentată de Silviu Zinica – 
Primar,  având calitatea de Partener 6 

 
au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat, după cum 
urmează: 

 
Art. 1. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
 
Articolul 3 din Acordul de parteneriat se modifică și va avea următorul conținut: 
 

Rolurile şi responsabilităţile partenerilor 2,3,4,5,6 implicaţi în proiect se completează după cum urmează: 
 



Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Partener 2 

Unitatea Administrativ 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Matca 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi 
implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l 
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi 
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe 
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică 
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de funcţionare 
a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, 
căile pietonale, spaţiile verzi de pe amplasamentul drumului 
(laterale, sensuri giratorii, etc.) sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum judeţean DJ251, care traversează UAT-ul. 

Partener 3 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Valea 
Mărului 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi 
implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l 
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi 
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe 
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică 
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de funcţionare 
a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, 
căile pietonale, spaţiile verzi de pe amplasamentul drumului 
(laterale, sensuri giratorii, etc.) sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum judeţean DJ251, care traversează UAT-ul. 

Partener 4 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Cudalbi 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi 
implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l 
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi 
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe 
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică 
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de funcţionare 
a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, 
căile pietonale, spaţiile verzi de pe amplasamentul drumului 
(laterale, sensuri giratorii, etc.) sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum judeţean DJ251, care traversează UAT-ul. 

Partener 5 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna Schela 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi 
implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l 
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi 
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe 
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 



efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică 
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de funcţionare 
a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, 
căile pietonale, spaţiile verzi de pe amplasamentul drumului 
(laterale, sensuri giratorii, etc.) sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum judeţean DJ251, care traversează UAT-ul. 

Partener 6 

Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Smârdan 

1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi 
implementării proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-ului pe care-l 
reprezintă şi administrează, după caz, panourile temporare şi 
plăcile permanente care vor fi realizate prin proiect atât pe 
perioada implementării cât şi pe o perioadă de 5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică 
privind necesitatea menţinerii în parametrii normali de funcţionare 
a elementelor de infrastructură adiacente drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, 
căile pietonale, spaţiile verzi de pe amplasamentul drumului 
(laterale, sensuri giratorii, etc.) sau alte asemenea, pe sectoarele 
de drum judeţean DJ251, care traversează UAT-ul. 

 
 
 
 

Art. 2. Dispoziții finale 
 
Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 
 

Întocmit în număr de 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 
finanţare. 

Semnături 

Lider de 
proiect 
(Partener 1) 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Județul Galați 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna Matca 

GHEORGHE MARIN  
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 3 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna Valea 

VIRGIL DOCA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 



Mărului 
Partener 4 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Cudalbi 

GRIGORE GHEONEA  
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 5 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Schela 

MARICEL PETREA 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 6 
Unitatea 
Administrativ 
Teritorială 
Comuna 
Smârdan 

SILVIU ZINICA  
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


