
ROMANIA

p!EB!: apfobarea unor contributii financiare ale Consiliului Jud€tului Galati
lnitiator: Pregedintele Consiliului Judetului calati, dl. Nicolae Dobrovici-Bacalbaga
Numerul de inregistrare 9i data depunerii proiectutui: 17' i I ft t\, 41t1

Consiliul Judetului Galati;
Avand in vedere expunerea de motive a Presedintelui Consiliului Judetului Galati,
Avand in vedere raportul de specialitate al directiilor din aparatul de specialitate al

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

strategii, studii 9i prognoza economico-sociald 9i cel al Comisiei de speciatitate nr 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare parteneriald locale, judeteane, regionala gi
europeane din cadrul Consiliului Judetului Galali;

Avand in vedere Hotararea nr. 221 12 12 2013 a Consiliului pentru Dezvoltare Regionale al
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est, privind aprobarea contributiilor consiliilor judetene din Regiunea
de Dezvoltare Sud-Est la Bugetul de Venituri 9i Cheltuieli alAgenliei pentru Dezvoltare Regionali
a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est pentru anul 2014;

Avand in vedere adresa nr. 1732118.022014 a Agentiei pentru Dezvoltare RegionalS a
Regiunii de Dezvoltare Sud - Est referitoare la contributia Consiliului Judetului calati la Bugetul
de Venituri $i Cheltuieli al Agentiei pentru Dezvoltare Regionale a Regiunii de Dezvottare Sud -
Est pentru anul 2014;

Avend in vedere prevederile art. 7 alin. (2)lit h), alin (3) 9i alin(4)din Legea 315/2004
privind dezvoltarea regionale in Romania, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;

Avand in vedereart.9l alin (1)lit. b) si alin (3) lit a) din Legea N.215l2OO1din Legea
N.21512001 privind administralia publid locale, republicate, cu modificirile Si completarile
ulterioare:

in baza ar]t 97, alin (1) din Legea N 215l2OO'l privind administratia publice locald,
republicaG, cu modificdrile Si complet6rile ulterioare,

HOrAnAgrr:
AdLL Se aprobe alocarea sumei de 690 000 lei din bugetul local al Consiliului Judelului

Galali pentru anul 2014. dupa cum urmeaza:
- 450.000 lei reprezentand contributia necesare function;rii Agentiei pentru Dezvoltare Regionale
a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est;
- 200 000 lei reprezentand contribulia necesard functionarii Biroului Regional de Cooperare
Transfrontaliera lagi pentru granita Romania - lvloldova (BRCT lagi);
- 40.000 lei reprezent6nd contributia restantd aferenti anului 2013, pentru functionarea Agenliei
pentru Dezvoltare Regionale a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est.
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