
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. 192 

din  27 august 2021 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea 
obiectivului RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA 
FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9253/18.08.2021  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun 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 şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 privind 
aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
RESTAURARE ŞI AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) 
DIN GALAŢI; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-
2020, Apelul de proiecte nr. POR 2016/5/5.1/1, Axa prioritară – Îmbunătăţirea mediului urban 
şi conservarea, protecţia, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, pct. 4.3. 
Eligibilitatea cheltuielilor; 

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. d, alin. (5) lit. d, j, n, și p din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a din Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea Consiliul Judeţean Galaţi nr. 104 din 26 mai 2017 după 
cum urmează: 
Art. 2. va avea următorul cuprins: „Se aprobă valoarea totală a proiectului RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI, în 
cuantum de 3.550.193,20 lei (inclusiv TVA)”. 
Art. 3, alin. (1) va avea următorul cuprins: „Se aprobă contribuţia proprie în proiect în cuantum 
de 64.480,20 lei, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum şi achitarea 
cheltuielilor neeligibile în valoare de 326.183,41 lei aferente proiectului RESTAURARE ŞI 
AMENAJARE MUZEUL „CASA COLECŢIILOR” (FOSTA FARMACIE ŢINC) DIN GALAŢI”. 

Art.II. Prezenta hotărâre va fi comunicată Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi. 
Art.III. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcţia Tehnică, 

Direcția Arhitect Șef, Direcția Patrimoniu şi Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor 
comunitare de utilitate publică 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 

Carmen Coca/                           Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./17.08.2021                                                                                                                                                                                

Contrasemnează pentru legalitate: 
    Secretarul General al Judeţului   
                    Ionel Coca 


