
 
 

HOTĂRÂREA NR. 194 

din  31 octombrie 2016 
 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind 
aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 - 2021 

Iniţiator: Fotea Costel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8431/28.10.2016 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al tuturor Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 159/22.12.2015 privind 

aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 - 2021; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în 

cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea  
tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - 
Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din 
surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice, document publicat spre consultare publică; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se modifică şi se înlocuieşte anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
159/22.12.2015 privind aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 – 
2021, cu anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica, în format electronic, tuturor direcţiilor,  
serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi. 

  

      P R E Ş E D I N T E, 
 

FOTEA COSTEL 

 

 
Simona Elisei /Simona Elisei                                                                                                                                                                       Director Executiv,   
1 ex./27.10.2016                                                                                                                                                                                            Epure Camelia 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 


