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Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 8 din iulie 2021 

HOTĂRÂREA NR. 167 
din 16 iulie 2021 

 
privind: aprobarea proiectului „Spaţiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a  zonei pescăreşti Prut–Dunăre” şi 
a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.957/15.07.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de  specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Obiectiv specific 3 – Conservarea patrimoniului material și imaterial de 

valori care definesc zona de pescuit și acvacultură, Măsura 3 Promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei pescărești 
precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare Locală, lansat de Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut–Dunăre” Galaţi din cadrul Programului Operațional 
pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014—2020; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi d), alin. (3) lit. a) şi alin. (5) lit. p) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a  zonei pescărești Prut–Dunăre” și 
a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime (POPAM) 2014—2020, Măsura III.3 – Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, Măsura 3 Promovarea și 
valorificarea socio–culturală a zonei pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești în dezvoltarea locală. 

 
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei 

pescărești Prut–Dunăre”, în cuantum de 136.302,49 lei (inclusiv TVA). 
 
Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 0 lei, reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei 

de 39.496,69 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul proiectului „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a  
zonei pescărești Prut-Dunăre”. 

(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul unității administrativ–teritoriale județul Galați. 

 
Art.4. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Spațiu comun de 

dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a  zonei pescărești Prut–Dunăre”, în vederea derulării proiectului în condiții optime, se 
vor asigura din bugetul unității administrativ–teritoriale județul Galați. 

(2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea din bugetul propriu a corecţiilor ce pot fi identificate în 
procedura de verificare a achiziţiei. 

 
Art.5. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Galați, să semneze 

cererea de finanțare și contractul de finanțare. 
(2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate Vicepreşedinte al Consiliului Județean Galați, să semneze toate 

documentele necesare pregătirii și implementării proiectului, în numele Consiliului Județean Galati. 
 
Art.6. Direcția programe, Direcția arhitect–şef, Direcția economie și finanțe, Direcția patrimoniu și Serviciul licitații și 

monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați vor 
răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI, 

Costel FOTEA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                         Publicată astăzi, 19 iulie 2021 

 


