
 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 

 

H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea proiectului  

„Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniţă  Dolj – Lom, Montana” 

(„Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), 

şi a contribuţiei locale proprii 

 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

 având în vedere Referatul de aprobare nr. 845/16.01.2020 al Direcţiei Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională, raportul 

Serviciului juridic nr 1211/21.01.2020, precum si avizul comisiilor de specialiatate 

privind aprobarea proiectului „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniţă Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana 

cross border region”) şi a contribuţiei proprii a Consiliului Judeţean Dolj la cheltuielile 

proiectului mai sus menţionat, 

având în vedere prevederile Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria, Axa 

Prioritară:3 O regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului 

comun al riscului în aria transfrontalieră, 

în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 alin(1), art. 47 - 48 

şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;   

în temeiul art. 173 alin 1 lit. e), alin 7 lit. a) și art. 182 alin. (1) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART. 1. Se aprobă proiectul „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniţă Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana 

cross border region”)-ROBG 409, având valoarea totală eligibilă de 941.964,13 Euro 

(echivalentul a 4.504.566,67 lei), din care 158.932,36 Euro (echivalentul a 760.030,44 

lei) aferentă activităților implementate de Consiliul Județean Dolj, în calitate de 

Beneficiar Lider, implementat în parteneriat cu Primăria Lom (Bulgaria), Inspectoratul 

pentru Situaţii de Urgenţă  “Oltenia” şi Inspectoratul  de  Jandarmi  Judeţean  “Mihai 

Bravu”  Dolj, în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară: 3 

O regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului comun al 

riscului în aria transfrontalieră. 

ART.2. Se aprobă contribuţia proprie de minim 2% la cheltuielile eligibile a Consiliului 

Judeţean Dolj, reprezentând 3.180,23 Euro, respectiv 15.208,18 lei pentru proiectul mai 

sus menţionat. 

 

  PROIECT 



ART. 3. Se aprobă asigurarea temporară a sumelor necesare a fi cheltuite în avans, până 

la rambursarea cheltuielilor eligibile de către Autoritatea de Management a programului. 

 

ART.4. Sumele necesare cofinanţării activităților implementate de către Consiliul 

Județean Dolj vor fi asigurate din bugetele judeţului Dolj pentru anii 2020- 2023. 

ART.5. Direcţiile Consiliului Judeţean Dolj şi membrii echipei de implementare a 

proiectului vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

             Nr.________                                    Adoptată la data de____________________   

  

                  

 CONTRASEMNEAZĂ, 

 

PREŞEDINTE,   SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

ION PRIOTEASA ANDA NICOLAE 

 

 

                                                

           



 
 

Nr. 845/16.01.2020  PREŞEDINTE 

 

Ion PRIOTEASA 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului  

„Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniţă  Dolj – Lom, Montana” („Preventing 

forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”), 

şi a contribuţiei locale proprii 

 

Consiliul Județean Dolj, în calitate de Beneficiar Lider, în parteneriat cu Primăria Lom (Bulgaria), 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” Dolj şi Inspectoratul  de  Jandarmi  Judeţean  “Mihai 

Bravu”  Dolj au depus pentru finanţare proiectul „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de 

graniţă Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border 

region”) -ROBG 409 în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa Prioritară:3 O 

regiune sigură, Obiectivul Specific:3.1 Îmbunătățirea managementului comun al riscului în aria 

transfrontalieră. 

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea managementului comun al riscului în regiunea 

transfrontalieră prin creșterea capacității de reacție a actorilor responsabili cu atribuții în combaterea 

incendiilor forestiere din regiunea transfrontaliera Dolj – Lom (Montana), consolidand astfel capacitatea 

de management tehnică și instituțională în caz de dezastre precum și creșterea gradului de răspuns în 

situații de urgență 

Activitățile principale ce vor fi desfăşurate de catre partea română în cadrul proiectului sunt:   

- achiziționarea de echipamente performante de intervenție: cvadricicluri dotate cu sisteme de combatere 

a incendiilor și a platformelor necesare pentru transportul acestora; SUV-uri cu pick-up; 6 sirene 

electronice de alarmare și 1 sistem de avertizare și alarmare; dispozitive de vedere pe timp de noapte; 

generatoare de curent electric portabile; proiector electric 

- achiziționarea de echipamente speciale de protecție împotriva incendiilor; 

- organizarea unei aplicații comune care să simuleze intervenția în situatii de urgență provocate de 

incendii la nivel transfrontalier; 

- realizare unei campanii de conștientizare a copiilor, publicului larg și mass-mediei; 

- activităţi de informare și publicitate. 

Perioada de implementare a proiectului va fi de  36 luni.  

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 941.964,13 Euro (echivalentul a 4.504.566,67 lei), din 

care valoarea totală a activităţilor implementate de beneficiarul lider - Consiliul Judeţean Dolj este de 
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158.932,36 Euro (echivalentul a 760.030,44 lei), contribuţia proprie fiind de minim 2%, respectiv 

3.180,23 Euro, (echivalentul a 15.208,18 lei). Cursul leu/euro folosit este cursul INFOREURO aplicabil 

lunii Ianuarie 2020, respectiv 1 Euro = 4,7821 lei. 

 

Prin Decizia Comitetului de Monitorizare nr. 72/22.03.2018 s-a comunicat acceptarea spre finanţare a 

proiectului mai sus menţionat.  

În data de 18.12.2019, CJ Dolj a primit scrisoarea de precontractare nr. 21581/17.12.2019, înregistrată la 

Consiliul Județean sub nr. 26826/18.12.2019. 

De asemenea, menţionăm că proiectul „Combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniţă 

Dolj – Lom, Montana” („Preventing forest fire in Dolj and Lom, Montana cross border region”) - 

ROBG 409 a fost inclus în Programul propus al obiectivelor de investiţii pentru anul 2020, la capitolul 

61.02 – Ordine publică și siguranță națională. 

Pe parcursul proiectului, din cauza termenelor de raportare şi rambursare a cheltuielilor, prevăzute prin 

condiţiile de implementare (3-6 luni de la momentul cheltuielilor efective), este posibilă apariţia 

necesităţii asigurării temporare a unor fonduri de către Consiliul Judeţean Dolj în scopul efectuării unor 

cheltuieli ale proiectului. Aprobarea asigurării acestor sume este o condiţie a procesului de 

precontractare. 

În vederea încheierii contractului de finanţare este necesară aprobarea proiectului şi asigurarea 

disponibilităţii resurselor implementării proiectului prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Dolj, inclusiv 

sumele cheltuite în avans de către beneficiar până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de 

Management. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în baza art. 41, art. 42, art. 44 alin.(1) și alin. (4), art. 45, art. 46 

alin(1), art. 47 - 48 şi art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale și în temeiul art. 173 

alin 1 lit. b) și lit. d), alin 5 lit. l) și art. 182 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

Daniela Băluță 
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ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

DIRECŢIA  JURIDICĂ – Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr. 1211/21.01.2020 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Asupra proiectului de hotărâre privind  

combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj- Lom, Montana  

(”Preventing forest fire în Dolj and Lom, Montana cross border region”) 

și a contribuției locale proprii 

  

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, Direcția 

Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a analizat Proiectul de hotărâre privind 

combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță Dolj- Lom, Montana (”Preventing forest fire în 

Dolj and Lom, Montana cross border region”) și a contribuției locale proprii, propus de Președintele 

Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele: 

 

 1)    Obiectul/domeniul reglementat: combaterea incendiilor forestiere în regiunea de graniță 

Dolj- Lom, Montana (”Preventing forest fire în Dolj and Lom, Montana cross border region”) și a 

contribuției locale proprii 

 

2)  Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, strategiile 

naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a 

căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre 

analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 

respectiv prevederile art. 41, art. 42, art. 44 alin. (1) și alin.(4), art. 45 și art. 46 al.(1), art. 47- 48 și art. 

53 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 173 alin.(1) lit.e), alin.(7) lit.(a) și art. 

182 din OUG.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: desfășurare activități specifice în legătură cu proiectul. 

 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat 

la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care îl avizăm favorabil şi propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în  şedinţă ordinară 

a Consiliului Judeţean Dolj, în conformitate cu procedurile prevăzute de Instrucţiunile de lucru privind 

elaborarea proiectelor de hotărâri şi constituirea proiectului ordinii de zi. 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

 

              Avizat,                                                                                                             Întocmit, 

  DIRECTOR EXECUTIV                                                                               CONSILIER JURIDIC 

     DAIANA STOICA        ALIN MARIA 

 

 

 

 

 

 


