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HOTĂRÂREA NR. 1
din 17 ianuarie 2020
privind: utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea
temporară a golurilor de casă
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 801/13.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 – 6;
Având în vedere prevederile art. 58 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 173 alin. (1) lit. b) şi ale alin. (3) lit. a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2020 a sumei de 15.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă.
Art.2. Pe măsura înregistrării de disponibilităţi la bugetul local al judeţului Galaţi în anul 2020, se vor efectua restituiri
aferente sumelor împrumutate pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va răspunde de
punerea în aplicare a acesteia Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 20 ianuarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 2
din 17 ianuarie 2020
privind: aprobarea proiectului „Spaţiu expoziţional permanent Zona pescărească Prut–Dunăre” şi a cheltuielilor legate de
acesta
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 810/13.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3, 4 şi 6;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul specific 2 – Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale
zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice, Măsura 2 Sporirea și
capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorității Uniunii Europene nr. 4 – Creşterea gradului de ocupare a forței de muncă
și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru
Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM)
2014—2020;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5), lit. f), n) şi p) Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă proiectul „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut–Dunăre” și a cheltuielilor legate de
acesta, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014—
2020, Măsura 2 Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu; din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 Creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală.
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Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut–Dunăre”, în
cuantum de 1.783.400,00 lei (inclusiv TVA).
Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 404.773,91 lei, reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum
și a sumei de 0 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut–
Dunăre”.
(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Spațiu
expozițional permanent Zona pescărească Prut–Dunăre”, în vederea derulării proiectului în condiții optime, se vor asigura din
bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați.
(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în
procedura de verificare a achiziţiei.
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel FOTEA, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să
semneze cererea de finanțare și contractul de finanțare.
(2) Se împuternicește doamna Doina CUCU, în calitate de Administrator public al Consiliului Județean Galați, să
semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului Județean Galați.
Art.6. Direcția Programe, Direcția Arhitect Șef, Direcția Economie și Finanțe, Direcția Patrimoniu și Serviciul licitații
și monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați
vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 20 ianuarie 2020

HOTĂRÂREA NR. 3
din 17 ianuarie 2020
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizarea Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut–Dunăre
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 814/13.01.2020
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi;
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul–cadru al
documentaţiilor tehnico–economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere prevederile art. 291 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de
Intervenţii) privind realizarea obiectivului de investiţie: Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut–Dunăre cu
valoarea totală a investiţiei de 1.783.400,00 lei inclusiv TVA, din care C+M este de 443.275,04 lei inclusiv TVA, potrivit
anexei parte integrantă la hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
Costel FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al judeţului,
Ionel COCA

Publicată astăzi, 20 ianuarie 2020
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ANEXĂ
Obiectul proiectului îl reprezintă aprobarea indicatorilor tehnico economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii) privind
realizarea obiectivului de investiţie Spaţiu expoziţional permanent zona pescărească Prut–Dunăre, în vederea accesării de fonduri prin Programul Operaţional pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014—2020, Sporirea şi capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorităţii Uniunii Europene 4, Creşterea gradului de
ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare
Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
Realizarea de lucrări pentru amenajarea spaţiului expoziţional permanent Zona pescărească Prut–Dunăre judeţul Galaţi;
Furnizarea şi dotarea cu echipamente necesare expoziţiei permanente Zona pescărească Prut–Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii Galaţi.
Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiţiei 1.783.400,00 lei cu TVA, din care C+M 443.275,04 lei cu TVA.

