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HOTǍRÂREA  Nr. 122 

din  14 iunie 2018 
 

privind: aprobarea proiectului „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun” și 
a obligațiilor ce revin Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și 
Privat al Judeţului Galaţi pentru implementarea acestuia 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6032/13.06.2018 

 

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, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional de Pescuit și 
Afaceri Maritime (POPAM) 2014 - 2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 (PU4) Măsura III.3 – 
Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, care permite accesarea fondurilor structurale 
și de investiție prin intermediul Fondului European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM); 

Având în vedere solicitarea nr. 1676/08.06.2018 a Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, înregistrată la Consiliul Judeţean 
Galaţi cu nr. 6032/08.06.2018; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin (1), lit. b) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5), lit. a) 
pct. 6 și 10 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 „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun”. 
 
Art.2. Se aprobă alocarea cofinanțării proiectului, în cuantum de 4.927,2 lei din bugetul 

aferent Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Galaţi. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Public Judeţean de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al Judeţului 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 


