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HOTǍRÂREA  Nr. 121 

din  14 iunie 2018 
 

privind: aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii 
acvatice” și a obligațiilor ce revin Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan 
Angheluță” Galaţi pentru implementarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5999/13.06.2018 

 

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 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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Măsurii nr. 2 din cadrul Strategiei de 
dezvoltare locală a zonei pescărești Prut-Dunăre Galați a Asociației pentru Dezvoltare 
Durabilă “Prut-Dunăre” Galați; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Priorității Uniunii nr. 4 Creșterea gradului 
de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura nr. III.3: Implementarea 
Strategiilor de Dezvoltare Locală din cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri 
Maritime (POPAM) 2014 – 2020; 

Având în vedere solicitarea nr. 1626/07.06.2018 a Complexului Muzeal de Științele 
Naturii ”Răsvan Angheluță” Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
5999/07.06.2018; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b), c) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), 
lit. a), pct. 4 şi 9 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 „Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice”. 
Art.2. Se aprobă alocarea cofinanțării proiectului, în cuantum de 13.245 lei din bugetul 

aferent Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță” Galaţi. 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Complexului Muzeal de Științele Naturii 

”Răsvan Angheluță” Galaţi care va răspunde și de punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 


