
privind: aprobarea unor sume necesare asigurdrii fluxului de numerar de cdtre
Consiliul Judelului Galali in vederea implementdrii proiectului ,,ADAPT: Dreptul la
EgAlitate 9i Acces pe Piala muncii" finanlat prin Fondul Social European de cdtre
Direclia Generald de Asistenfd Sociald gi Proteclia Copilului Galali
lnitiator: Nicolae - Dobrovici Bacalbaqa, Pregedintele Consiliului Judelului Gplali;
Numdrul de inregistrare gi data depunerii proiectului: l:i Si I i|- v'l 7:t\

Consilrul Judetului Galati;
AvAnd in vedere expunerea de motive a initiatorului;
AvAnd in vedere raportul de specialitate al direc.tiilor din aparatul de specralitate al

Consiliului Judetului Galati;
Avind in vedere avizul Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - finan{e, strategii,

studii gi prognozd economico - sociald, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea
programelor integrate de dezvoltare partenerialS locali, judeteand, regionali gi europeani si
al Comisiei de specialitate nr.4 pentru asistente qi proteclie sociale, invatimAnt, sinitate,
culturd, activitd{i gtiinlifice, sportive gi de agrement;

Av6nd in vedere contractul de finantare incheiat cu numdrul de identificare:
- POSDRU/1 6516.2151141595, Axa Prioritard 6: "Promovarea lncluziunii sociale",

Domeniul Major de lnterventie 6.2 "imbuniti!irea accesului 9i participdrii
grupurilor vulnerabile pe piata muncii";

Av6nd in vedere acordul de parteneriat incheiat de Directia General6 de Asistentd
SocialS gi Proteclia Copilului Galati cu beneficiarul contractului de finan.tare mentionat;

AvAnd in vedere prevederile art. 2 alin.(4) si art. I alin.(1) lit. a) si b) din Hoterarea
21812012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei
de Urgenti a Guvernului nr. 6412009 privind gestionarea financiard a instrumentelor
structurale .ti utilizarea acestora pentru obiectivul convergentd;

AvAnd in vedere prevederile art.3 alin.(2), art.5 alin. (3) si art. 33 alin. (2) din
Legea 27312006 cu privire la finan{ele publice locale, cu modrficdrile gi completerile
ulterioare;

Avind in vedere prevederile art 91 alin. (1) lit. b) si lit. d), alin (3) lit. a), alin. (5) lit. a)
pct.2 din Legea nr.21512001 privind administratia publici locali, republicatd, cu modificArile
gi completdrile ulterioare;

ln baza art. 97 alin. (1) din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd locald,
republicati, cu modificdrile gi completirile ultenoare,

HorAnAgrE:
Art.1. Se aprobd alocarea sumei de 1 618.327 ,41 lei pentru asigurarea fluxului de

numerar de cdtre Consiliul Judetului Gala(i in vederea implementarii proiectului ,,ADAPT:
Dreptul la EgAlitate gi Acces pe Piata muncii" finantat prin Fondul Social European de cdtre
Direcfia GeneralS de Asisten[d Sociald 9i Protectia Copilului Galati in perioada 2014-2015

Art.2. Se va urmdri reintregirea bugetului Consiliului Judetului Galati cu sumele
prevdzute la art. '1 , care vor fi rambursate de citre Auioritatea de Management in urma
cererilor de prefinanlarelrambursare realizate de liderul de parteneriat.



pag. nr. 2

Art.3. Direclia Generald de Asistenld Sociald gi Proteclia Copilului Galati
despre modul de derulare a acestuia 9i situalia reintregirii fluxului de numerar.

ArtS. Prezenta hot;rare se comunicd Direc(iei Generale de Asisienta
Proteclia Copilului Galati, Directiei Economie 9i Finanle gi Directiei de Dezvoltare
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetului Galati.
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