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HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2018 
 
privind: modificarea Hotărârii 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:6432/20.06.2018 

 

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 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.I. Se modifică Art. 2 din Hotărârea Consiliului Județean Galați 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, acesta urmând a avea următorul conținut:  

Art.2 ”Se aprobă alocarea cofinanțării proiectului, în cuantum de 4.947,2 lei din bugetul 
aferent Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Galaţi”. 

Art.II. 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 6423 din 20.06. 2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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 
 

Proiectul „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun” a fost depus în cadrul 
Măsurii 2 ”Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu” a Strategiei de dezvoltare locală a 
zonei pescărești Prut-Dunăre Galați, conform Ghidului solicitantului 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 
(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). 
 
Proiectul „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu apă lac Zătun” presupune achiziționarea 
unui utilaj de cosire și întreținere a luciului de apă de la Baza Zătun, ce va fi folosit de 
Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați pentru lucrări 
de ecologizare și întreținere a Bălții Zătun, fapt ce va contribui la creșterea gradului de 
accesibilitate și atractivitate a zonei pescărești. Prin acțiunile de cosire a vegetației acvatice 
se vor îmbunătăți condițiile de viață pentru speciile de pești din lacul Zătun, fapt ce va 
genera creșterea interesului pescarilor și implicit va contribui la creșterea activităților 
economice în zonă. Totodată, prin achiziția utilajului, se vor crea două locuri de muncă, 
respectiv un operator utilaj și un muncitor și vor fi asigurate condițiile pentru menținerea 
unui post de inginer, respectiv cel de inginer piscicol. 
 
Consiliul Județean Galați prin Hotărârea 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, a aprobat 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. Dintr-o eroare materială, s-a redactat suma de 4.927,2 
lei în loc de suma corectă, care este 4.947,2 lei. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării Hotărârii 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. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
PREȘEDINTE, 

 
 COSTEL FOTEA 

 
Simona Elisei                                                                                                                                          Director Executiv, 
1 ex./20.06.2018                                          Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                      
Nr. 6423/ 20.06.2018 
Direcţiile din aparatul de specialitate  

 
 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de hotărâre, 
scopul fiind modificarea Hotărârii 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. 
 
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); 
 
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. 6 şi 10 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 […] sportul, […], 
conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, 
grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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, 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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