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HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5999 din 13.06. 2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre 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 

 
 

Proiectul „Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice” va fi depus în cadrul 
Strategiei de dezvoltare locală a zonei pescărești Prut-Dunăre Galați, conform Ghidului 
solicitantului pentru Măsura 2 a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă “Prut-Dunăre” Galați, 
în vederea obținerii finanțării prin Programul Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime 
(POPAM) 2014-2020, Prioritatea Uniunii nr. 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de 
muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura nr. III.3: Implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare Locală. 
 
Proiectul vizează dotarea Secției Acvariu din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii 
”Răsvan Angheluță” cu acvarii cu meduze, căluți și ace de mare, împreună cu 
echipamentele educaționale interactive, în vederea conștientizării publicului vizitator asupra 
importanței conservării patrimoniului natural acvatic, prin prezentarea de noi specii de 
vertebrate și nevertebrate. 
 
Obiectivul general al Secției Acvariu din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii 
Galați este de a valorifica elementele de patrimoniu natural, cu scopul conștientizării 
publicului în legătură cu periclitatea lumii acvatice și necesitatea conservării ei. În prezent, 
Acvariul public expune 1500 de exemplare din 80 de specii de pești din toate zonele 
globului, atât zona tropicală cât și zona temperată, răspândite în mediul dulcicol și marin, 
utilizând un volum total de 170 mc apă pentru conservarea specimenelor, iar spațiul de 
expunere fiind constituit din 21 de bazine cu capacități între 300 – 10.000 de litri. 
 
Obiectivele cultural – educative ale Acvariului trebuie să răspundă permanent la cererile 
mediului social, natural și cultural, aflate în continuă dinamică. Utilizarea spațiului public al 
Acvariului pentru amplasarea a 2 sisteme închise, independente, reprezentate de 2 acvarii 
cilindrice, pentru expunerea câtorva specii de animale din fauna Mării Negre și mărilor 
adiacente, reprezintă un obiectiv nou, pentru atragerea publicului și de conștientizare 
privind complexitatea și periclitatea lumii acvatice. În România, aceste specii nu sunt 
prezentate în acvariile publice, iar aducerea în atenția vizitatorilor, reprezintă un instrument 
eficient de educație non-formală. 
 
Una dintre speciile care vor fi expuse este Aurelia aurita sau meduza de apă rece, și este 
compatibilă cu condițiile de menținere în acvariu. Specia nu este valorificată în scop 
economic, dar are rol important în structura și funcționalitatea ecosistemului marin.  
 
Expunerea de meduze este un obiectiv pentru diversificarea structurală a colecțiilor vii și 
creșterea gradului de reprezentare a nevertebratelor marine, iar acvariul cu formă cilindrică 
este o cale inedită de diversificare a căilor și mijloacelor de expunere a animalelor vii. În 
plus, se va asigura creșterea gradului de ocupare a spațiului public al Acvariului cu noi 
obiective expoziționale pe termen mediu – lung. 
 



Alte specii care vor fi expuse aparțin singnatidelor (ace și căluți de mare) din bazinul Mării 
Negre și al mărilor adiacente, care au stadiu deficitar de cunoaștere al statutului de 
conservare, în baza de date IUCN, fiind în declin în Marea Neagră. Căluții de mare sunt 
specii ovovivipare, cu comportamente spectaculoase, atât din punct de vedere reproductiv, 
cât și social sau alimentar. În țările riverane Mării Negre, statutul de conservare diferă 
(specie periclitată, vulnerabilă sau puțin periclitată). 
 
Menționăm faptul că, pentru respectarea secțiunii dedicate documentelor anexă obligatorii 
solicitate la depunerea cererii de finanțare pentru proiect (conform Ghidului solicitantului), 
Hotărârea Consiliului Județean Galați reprezintă documentul anexă obligatoriu care arată 
susținerea cofinanțării acestuia. Necesitatea adoptării Hotărârii Consiliului Județean Galați 
în regim de urgență este determinată de faptul că, termenul limită de depunere al 
proiectului este 18 iunie 2018. 
 
Bugetul total al proiectului este de 637.245 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțării 
nerambursabile 624.000 lei, iar valoarea cofinanțării este de 13.245 lei, reprezentând 
2,078% lei. 
 
În concluzie, considerăm oportună 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. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 
 

 COSTEL FOTEA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     Nr. 5999/13.06.2018 
Direcţiile din aparatul de specialitate  

 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea proiectului „Diversificare mijloace de expunere pentru specii 
acvatice” și a obligațiilor ce revin Complexului Muzeal de Științele Naturii ”Răsvan Angheluță” 
pentru implementarea acestuia. 
 
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”, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5999/07.06.2018; 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – potrivit 
dispoziţiilor art. 91, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare - atribuţia de a aproba bugetul propriu al 
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a 
exerciţiului bugetar. De asemenea, potrivit art. 91, alin. (5), lit. a), pct. 4 şi 9 din Legea nr. 
215/2001, „în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul judeţean asigură, 
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes judeţean privind […] cultura, […],protecţia şi refacerea mediului”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre 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, îndeplineşte toate condițiile legale și 
poate fi luat în discuție pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi, în 
forma prezentă.  
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. b) din Regulamentul 
de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi, de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
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