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Comunicat de pres%

Complexul Muzeal de tiin ele Naturii Gala i a g zduit ast zi prima zi a
Seminarului „Protec ia mediului - factor de baz în dezvoltarea durabil a jude ului” în
cadrul proiectului „O NOU& ABORDARE STRATEGIC& A JUDE/ULUI GALA/I”,
eveniment organizat de Consiliul Jude ului Gala i 2i finan at de Uniunea European din
Fondul Social European prin Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii
Administrative, Axa Prioritar 1 – „Îmbun t iri de structur 2i proces ale
managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de interven ie 1.1 –
„Îmbun t irea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ – Strategii
de dezvoltare local ”.
„Implementarea proiectului a început în luna august a anului 2009, data semn rii
contractului de finan are nerambursabil de c tre Consiliul Jude ului Gala i al turi de
Ministerul Administra iei 2i Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru
Programul Opera ional Dezvoltarea Capacit ii Administrative, 2i se desf 2oar pe o
perioada de 17 luni. Acest proiect presupune elaborarea strategiei de dezvoltare a
jude ului Gala i, document care va cuprinde un plan de m suri prioritare, e2alonat pe
diferite sectoare de activitate ce va contribui la corelarea 2i coordonarea politicilor
publice de interes local 2i regional”, a afirmat Eugen Chebac, pre2edintele CJ Gala i.
Reamintim c valoarea total a proiectului este de 833.400 lei, din care valoarea
aferent finan rii nerambursabile din Fondul Social European este de 708.390 lei (85%),
valoarea aferent finan rii nerambursabile din bugetul na ional este de 108.342 lei (13%),
confinan area eligibil a Consiliului Jude ului Gala i este 16.668 lei (2%), iar T.V.A. este
de 158.346 lei.
Mâine, 19 martie 2010, Seminarul „Protec ia mediului - factor de baz în
dezvoltarea durabil a jude ului”, va continua cu prezentarea unor exemple de bun
practic în domeniul protec iei mediului 2i a unor noi surse de finan are na ionale 2i
interna ionale.
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