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.' aprobarea unor obligalii ce revin Consiliului Judelului Galali in vederea
implementdrii proi*tului ,,Centrul Europe Direct Galati" pentru anul 2014
lniliatori : Pregedintele Consiliului Judelului Galali, dl. Dobrovici-Bacalbaga
Numdrul de inreoistrare si data !. lo Jo

Consiliul Judetului Galati;
Avdnd in vedere expunerea
Av6nd in vedere raportul

COMM/B/BC/GO/Ares(2O1 3)30931 51 ;

AvAnd in vedere art. 5 alin. (3) din Legea 27312006 cu privire la finanlele publice locale, cu

de motive a initiatorului;
de specialitate al direcliilor din aparatul de specialitate al

Consiliului Judetului Galati;
Av6nd in vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget - finanle,

strategii, studii 9i prognozd economico-sociali 9i cel al Comisiei de specialitate nr.2 pentru
promovarea programelor inlegrate de dezvoltare parteneriald locali, judeleand, regionali gi
europeane din cadrul Consiliului Judetului Galali;

AvAnd in vedere termenii de referinli pentru Apelul pentru propuneri de proiecte

modificirile 9i complet5rile ulterioare;
Av6nd in vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 21512001 privind

administratia publici locali, republicati, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
ln temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald,

republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art.l. (1 ) Se aprobd alocarea sumei de 2't .600 Euro (echivalent in lei) din fondul de

cofinanlare al Consiliului Judetului Galali, pentru implementarea proiectului ,,Centrul Europe
Direct Galali".

(2) Se aprobd alocarea sumei de_6.000 Euro (echivalent in lei), reprezent6nd ultima trangd
a proiectului ,,Centrul Europe Direct Galali" din fondul de cofinanlare al Consiliului Judelului
Galati, in vederea finalizirii acestuia.

- (3) Se. aprobd alocarea de cdtre Consiliul Judelului Galali a cheltuielilor neeligibile
aferente implementirii proiectului ,,centrul Europe Dirett Gala!i"- precum 9i a cheltuLlilor
suplimentare (conexe) rezultate din depdgirea valorilor previzute in-bugetul proi6ctului.

(4) Se va urmdri reintregirea fondului de cofinanlare al Consiliului Judelului Galali, odati
cu vir{rea. ultimei trange pentru acest proiect, dupd aprobarea raportului final tehnic ai fin6nciar al
proiectului.

_ All. _2. Direclia de Dezvoltare Regionald gi Direclia
fiecare gedinld ordinard a Consiliului Judetului Galati, desg

Art.3. Prezenta hotirdre va fi comunicatd Di de

Economie gi Ftganle vor raporta, in
modul de lare a proiectului.

Regionald, Directiei
iilorEconomie 9i Finante gi Serviciului licitalii, monitoriza

9i Unitate lmplementare Proiecte din cadrul aparq itate
nitare de utilitate publicd
al Consiliului Judetului

Gala!i.
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