
 

HOTǍRÂREA  Nr. 211 

din  17 septembrie 2020 
 

privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea 
implementării proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada 
mai – decembrie 2021 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9742/11.09.2020 
 

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 și 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 Cererea de propuneri ED-RO-2020; 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 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 15.000 Euro (echivalent în lei) din fondul de 
cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea implementării proiectului „Centrul de 
Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada mai – decembrie 2021. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 5.760 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima 
tranşă a proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru perioada mai – 
decembrie 2021, 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” pentru 
perioada mai – decembrie 2021, 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  
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Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
                                                                                                                        


