
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. 104 

din  26 mai 2017 
 

privind: aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA 
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4384/18.05.2017 

 

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 adresa 4384 din data de 17 mai 2017 primită din partea OI POR 

Regiunea Sud-Est, privind demararea etapei precontractuale pentru proiectul RESTAURARE 
ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de analiză privind administrarea şi gestiunea 
patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură 
din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului 
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 
- Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin (1), lit. b) și alin. (3) lit. a) 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 aprobă proiectul RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA 
COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. POR 
2016/5/5.1/1, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea 5.1 - Conservarea, protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE 
MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, în cuantum de 
3.452.821,32 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. (1) Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum de 64.480,20 lei, 
reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi achitarea cheltuielilor 
neeligibile în valoare de 228.811,54 lei aferente proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE 
MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI. 

  (2) Sumele necesare creditelor de angajament şi creditelor bugetare în limita 
sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare activităţilor din proiect vor fi alocate din 
bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
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Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 

implementării proiectului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” 
(FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI 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. 

Art.5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 133 din data de 21 iulie 2016, privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI. 

Art.6. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” 
Galaţi, precum și altor instituții interesate. 
  (2) Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcția Arhitect Șef, Direcţia Economie şi 
Finanţe, Direcția Patrimoniu, Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate 
publică și Unitate Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                           D.Ex. Camelia Epure 
1 ex./17.05.2017                                                                                                                                                                                

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş          

                                                                                                                          


