
 

 

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:11494/16.10.2019 
 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al 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; 

Având în vedere termenii de referinţă pentru Apelul pentru propuneri de proiecte 

COMM/B/BC/GO/ARES(2019); 
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. 173, alin. (1), lit. b) și alin (3), lit. a), din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 19.600 Euro (echivalent în lei) din fondul de 
cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea proiectului „Centrul de 
Informare Europe Direct Galaţi”. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 5.828 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima 
tranşă a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” din fondul de cofinanţare al 
Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea finalizării acestuia. 

(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţean Galaţi a cheltuielilor neeligibile 
aferente implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” precum şi a 
cheltuielilor suplimentare (conexe) rezultate din depăşirea valorilor prevăzute în bugetul 
proiectului. 

 (4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, 
odată cu virarea ultimei tranşe pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi 
financiar al proiectului. 

Art.2. Direcţia Programe și Direcţia Economie şi Finanţe 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                        Director Executiv – 
Iulia Dumitriu/                                                    Camelia Epure 
1 ex./16.10.2019                                                                                                                                                                          

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca          

                                                                                                                          



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 11494 din 16.10.2019 
 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea unor 
obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 

„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020 
 

Comisia Europeană, prin Reprezentanţa sa în România, a lansat în 2017 un Apel pentru 
propuneri de proiecte în vederea selectării structurilor eligibile pentru o subvenţie de 
funcţionare anuală şi asistenţă tehnică în schimbul găzduirii unuia sau mai multor centre 
de informare denumite colectiv ca „Reţeaua de Informare Europe Direct” pentru perioada 
2018-2020. 
  
În cadrul acestui Apel pentru propuneri de proiecte, Consiliul Judeţean Galaţi a propus 
spre finanțare proiectul „Centrul de Informare Europe Direct Galați”, proiect selectat în 
vederea finanțării. 
 
Pentru anul 2020, Centrul de Informare Europe Direct Galați a depus Planul Anual de 
Acțiune în cadrul Apelului pentru Planuri de Acțiune COMM/B/BC/GO/Ares, lansat de 
Reprezentanța Comisiei Europene în România. 
 
Valoarea totală a proiectului pentru anul 2020 este de 39.025 Euro, din care 19.425 Euro 
reprezintă finanţare de la Comisia Europeană şi 19.600 Euro reprezintă contribuţia 
Consiliului Judeţean Galaţi.  
 
Proiectul are ca scop facilitarea accesului la informaţii cu privire la toate domeniile în care 
Uniunea Europeană îşi desfăşoară activitatea pentru întreaga comunitate locală, precum 
și dezvoltarea cadrului instituţional necesar interacţiunii cu părţile interesate și cu reţelele 
locale de informare şi asistenţă ale Comisiei funcţionale la nivelul judeţului Galaţi. 
 
Centrul de Informare Europe Direct Galaţi are ca obiectiv facilitarea accesului cetățenilor 
europeni la informații privind activitatea Uniunii Europene și crearea cadrului necesar 
pentru dezbaterea și formularea de opinii în toate domeniile de activitate ce țin de 
competențele Uniunii Europene. 
 
Prin proiectul propus, Centrul Europe Direct va organiza evenimente de informare pe tot 
cuprinsul județului Galați, având ca public țintă atât populația din mediul rural, cât și cea 
din mediul urban.  
 
Totodată, Centrul de Informare Europe Direct Galați va organiza activități de comunicare 
pe teme prioritare ale Uniunii Europene desfășurate la sediul beneficiarilor/grupurilor țintă, 
structurate de regulă sub forma unor campanii de comunicare sau evenimente de mare 
anvergură destinate publicului larg. Dintre activitățile ce vor fi derulate în anul 2020, 
amintim: 9 mai - Turneu național de dezbateri academice pe teme europene, Noaptea 
Cercetătorilor Europeni 2019, Ziua Centrelor Europe Direct. 
 



Pentru implementarea proiectului, conform Ghidului pentru gestionarea Centrelor de 
Informare Europe Direct, beneficiarul trebuie să asigure din resurse proprii ultima tranşă 
de 30%, respectiv 5.828 Euro. Această sumă se va deconta la finalizarea implementării 
proiectului, după aprobarea raportului tehnic şi financiar final de către Autoritatea 
finanţatoare a proiectului - Comisia Europeană, pentru întreaga perioada de implementare 
a acestuia. 
 
Centrul de Informare Europe Direct Galați a fost înființat în anul 2007 cu finanțare externă 
directă de la Comisia Europeană și funcționează ca structură în cadrul Consiliului 
Județean Galați. Din anul 2004 până în anul 2007, a funcționat sub numele Centrul de 
Informare Europa, finanțat prin Fondul Europa - Program PHARE de Micro-proiecte. 
 
Centrul de Informare Europe Direct Galați face parte din rețeaua de informare europeană 
a Comisiei Europene. La nivelul Uniunii Europene există 480 de centre locale de 
informare, iar în România funcționează 25 de astfel de centre. Înființarea unei asemenea 
structuri de informare a venit ca o continuare a activității Centrului de Informare Europa 
pentru a veni în întâmpinarea necesităților de informare ale cetățenilor județului Galați. 
 
În prezent, Centrul de Informare Europe Direct Galați are în curs de implementare 
proiectul de funcționare a centrului pentru perioada 2018-2020, activitățile derulate privind 
informarea europeană incluzând în principal acțiuni deja cunoscute la nivelul județului 
Galați. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 

unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 

„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020. 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

COSTEL FOTEA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                      Director Executiv – 
Iulia Dumitriu/                                                  Camelia Epure 
1 ex./16.10.2019                                                                                                                                                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                              
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11494/16.10.2019 
 
 
 
 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea unor obligaţii  
ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului  

„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2020 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în 
vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 
2020. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază termenii de referinţă pentru Apelul pentru 
propuneri de proiecte COMM/B/BC/GO/Ares(2019) şi propunerea de proiect „Centrul de 
Informare Europe Direct Galaţi” a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine - potrivit 
dispoziţiilor art. 173, alin (3), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ – atribuţia de a aproba, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 
bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de 
încheiere a exerciţiului bugetar.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului 
Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct 
Galaţi” pentru anul 2020, îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă.  
 

Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate. 
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Iulia Dumitriu/                                                                                                                                                                                               Director Executiv – 
Iulia Dumitriu/                                                           Camelia Epure 
1 ex./16.10.2019                                                                                                                                                                                


