
 

  

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de conservare 

favorabilă a speciilor de floră și faună inventariate in Coridorul Jiului”  

 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 18060/10.08.2021 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, împreună cu 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism si Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, 

raportul Serviciului juridic nr. 18433/13.08.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate privind aprobarea proiectului”Monitorizarea si menținerea stării de 

conservare favorabila a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului”, în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4: 

Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității 

aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific:  Creșterea gradului 

de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, apel de 

proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și 

refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 139929 

 

-în baza prevederilor  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, a prevederilor H.G. nr. 

93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu 

modificările și completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului, Programul Operațional 

Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, 

Obiectivul Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 

prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, aprobat prin 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1427/27.11.2018; 

-în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul ”Monitorizarea si menținerea stării de conservare 

favorabila a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului”, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 

calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric,  Obiectiv Specific:  Creșterea 

gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, 

apel de proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.266.690,90 lei, inclusiv 

TVA, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.626.687,25 lei, valoare 

eligibila nerambursabila din bugetul de stat 640.003,65 lei, valoarea contribuției proprii a 

beneficiarului 0 lei. 

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

     Nr._______                                                                Adoptată la data de __________ 

 

             

 

 

                     

      PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                             

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Dorin Cosmin VASILE                  Anda NICOLAE 
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CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ                                                              SE APROBĂ, 
D.A.E.D.R.P.F.I.                                                                              PREŞEDINTE 

CJPNTDRD DOLJ 

                                                                                              DORIN-COSMIN VASILE 
Nr. 18060/10.08.2021 

 
REFERAT  

privind aprobarea proiectului  

” Monitorizarea si menținerea stării de conservare favorabila a speciilor de flora si fauna 
inventariate in Coridorul Jiului”  

 

Consiliul Judeţean Dolj, împreuna cu Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii, Turism si 
Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, instituţie publică de interes judeţean în subordinea Consiliului 
Judeţean Dolj, așa cum a fost stabilit prin Hotărârea CJ DOLJ nr. 216/24.08.2016, in scopul 
îndeplinirii obligațiilor asumate prin contractul de administrare al ariilor protejate ROSCI0045 
Coridorul Jiului, ROSPA0023 Confluența Jiu-Dunăre, ROSPA0010 Bistreț, rezervația naturală Locul 
fosilifer Drănic-2.391 și rezervația naturală Pădurea Zăval IV.33 nr.12/30.03.2011, încheiat de 
către Consiliul Județean Dolj cu Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice si a Actului Adițional 
nr. 1/2017 la acest contract încheiat cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ca 
urmare a HG 997/2016 privind organizarea și funcționarea ANANP); 

În parteneriat cu ASOCIEREA DINTRE ASOCIAȚIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAȚI ROMÂNIA 
si SOCIETATEA ORNITOLOGICĂ ROMÂNĂ  

a depus spre finanțare proiectul ”Monitorizarea si menținerea stării de conservare 
favorabila a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului”, în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4: Protecția mediului prin 
măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor 
poluate istoric,  Obiectiv Specific : Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 
și refacerea ecosistemelor degradate, apel de proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de 
protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 
139929. 

Proiectul vizează implementarea până în 2023 măsuri incluse în planul integrat de 
management al siturilor Natura 2000 ROSCI0045 CORIDORUL JIULUI, ROSPA0023 CONFLUENŢA JIU 
- DUNĂRE ŞI ROSPA0010 BISTREŢ şi REZERVAȚIILE NATURALE LOCUL FOSILIFER DRĂNIC - 2.391 ȘI 
PĂDUREA ZĂVAL - IV.33, pentru îmbunătățirea / menținerea stării de conservare a 74 specii și 22 
habitate de interes comunitar precum și întărirea capacității administratorului în vederea 
gestionării eficiente a siturilor.  

Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului de mai sus, se asigură finanțarea integrală a 
cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi decontate 85% din FEDR și 15% din bugetul de stat, 
cofinantarea beneficiarului fiind  0%. 

Proiectul vizeaza atingerea următorilor indicatori: 
1. Indicatori prestabiliti de realizare: 

- Natură și biodiversitate: Suărafața habitatelor sprijinite în vederea obținerii unui 
stadiu de conservare mai bun - 37,25 ha; 

- Număr de situri Natura 2000 cu administrator/ custode operațional 2S89 – 3 situri. 
2. Indicatori suplimentari de realizare: 

- Raport de evaluare privind efectele lucrarilor de reconstructie – 1 buc. 
- Amenajări hibernacule – suprafață amenajată – 150 mp 
- Raport de distribuție și abundență a speciilor de herpetofaună vizate – 1 buc. 
- Balize instalate – 80 buc. 
- Semne de avertizare instalate – 80 buc. 
- Zona de cuibărit pentru pasărea ogorului (B. oedicnemus) cu impact antropic limitat – 

1 buc. 
- Zone de cuibărit pentru păsări acvative pentru care este asigurată liniștea – 4 buc. 
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- Raport de evaluare privind efectele reducerii impactului antropic asupra speciilor cu 
evidențierea abundenței – 1 buc. 

- Platforme de cuibărit montate – 4 buc. 
- Raport cu privire la gradul de ocupare al platformelor – 1 buc. 
- Elevi implicați în activități educaționale – 150 
- Voluntari din rândul comunităților locale implicați în activitățile de conservare și 

educaționale – 100 
- Sesiuni de informare – 13 evenimente 
- Participanți la sesiunile de informare – 150 
- Comunicate de presa – 2 buc. 
- Bennere – 2 buc. 
- Placă permanentă – 1 buc. 
- Autocolante – 50 buc. 
- Pagina web updatată – 1 buc. 
- Raport privind gradul de promovare al proiectului – 1 buc. 
- Persoane din partea administratorului ariilor naturale protejate instruite – 10 
- Raport de audit financiar privind modul de realizare al cheltuielilor ăn timpul 

implementarii proiectului – 1 buc. 
- Instruiri pentru persoanele implicate în reconstrucția habitatelor – 10 evenimente 
- Evenimente în școli – 30 evenimente 
- Cursuri pentru creșterea capacității administratorului ariilor natural protejate – 4 

cursuri 
- Camera video – 6 buc. 
- Carduri de memorie – 12 buc. 
- O barcă cu motor și peridoc – 1 buc. 
- Binocluri – 3 buc. 
- Lunete – 2 buc. 
În urma finalizării procesului de evaluare tehnico-financiară, proiectul a intrat în etapa 

contractuală, în acest scop fiind necesară transmiterea către Ministerul Investițiilor si Proiectelor 
Europene a unor documente obligatorii, conform ghidului general și specific, printre care și 
Hotărârea de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. 

Valoarea proiectului este de 4.266.690,90 lei, inclusiv TVA, din care: valoare eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 3.626.687,25 lei, valoare eligibila nerambursabila din bugetul de stat 
640.003,65 lei, valoarea contribuției proprii a beneficiarului 0 lei. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, în baza prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, 
publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 746 din 6 octombrie 2015, cu modificările și 
completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016; H.G. nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 
europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi a GHIDULUI SOLICITANTULUI, Programul 
Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a 
biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, 
Obiectivul Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin 
măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, aprobat prin ordinul 
ministrului fondurilor europene nr. 1427/27.11.2018, supunem spre aprobare proiectul de 
hotărâre alăturat. 

 

 

  DIRECTOR EXECUTIV,                                                                DIRECTOR C.J.P.N.T.D.R.D. DOLJ 
 
      Daniela Băluță                                                                                    Emilia Florea 

 

 
                                                                                                     



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

Direcția Juridică Serviciul juridic, Administraţie Locală 

Nr 18433/ 13.08.2021 

 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

   

 

 

         În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile Legii nr. 514/2003 privind 

organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, precum și cu art. 10 lit. a), art. 

40 alin. (2) și alin. (3) din Statutul profesiei de consilier, 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  “Monitorizarea și menținerea stării de conservare favorabilă a aspeciilor de 

flora și fauna inventariate în Coridorul Jiului ”, propus de președintele Consiliului 

Județean Dolj și a constatat următoarele:  

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea proiectului “ Monitorizarea și 

menținerea stării de conservare favorabilă a speciilor de floră și faună 

inventariate în Coridorul Jiului 

 

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:  

 

- prevederile  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor 

europene pentru perioada de programare 2014 – 2020; 

- prevederile H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. 

nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ghidului Solicitantului, Programul Operațional Infrastructură 

Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, 

monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectivul 

Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri 

de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Fondurilor Europene nr. 1427/27.11.2018; 

- art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.   

 

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

compartimentului juridic: nu este cazul. 



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

hotărâre este conform cu reglementările specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 

raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui serviciu, sens în care îl avizăm  

favorabil şi propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului 

de hotărâre în cauză, în şedinţă extraordinară 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 

 

 

 

 

Întocmit, 

  

Consilier Juridic, 

Bărăgan Simona 
 

 




