HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2019
privind: modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:12500/13.12.2019
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, al Comisiei de specialitate nr. 2 Comisia pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ,
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement;
Având în vedere Notificarea de solicitare de informații suplimentare nr. 418/05.11.2019,
transmisă de FLAG Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă “Prut - Dunăre” Galaţi și înregistrată la
Consiliul Județean Galați cu nr. 12500/05.11.2019;
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. d), alin (5), lit. f), n) şi p) 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. I Se modifică Hotărârea nr. 161 din 29 august 2019 privind aprobarea proiectului
„Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, astfel:
Art.3. (1) va avea următorul conținut:
”Se aprobă alocarea sumei de 668.775,00 lei, reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor
eligibile, precum și a sumei de 290.949,75 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”.”
Art. II Direcția Programe, Direcția Arhitect Șef, Direcția Economie și Finanțe, Direcția
Patrimoniu și Serviciul licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică și Unitate
Implementare Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați, vor
răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel
Simona Elisei/1 ex./11.12.2019

Director Executiv – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 12500 din 13.12.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”
și a cheltuielilor legate de acesta
Proiectul „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” a fost depus spre finanțare în cadrul
Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, Măsura 1
Promovarea și sprijinirea activităților care duc la diversificare; creare de locuri de muncă; valoare
adaugată; învațare continuă; inovare din cadrul Prioritatea Uniunii nr.4 (PU4) Creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală. Strategia de Dezvoltare Locală a Zonei Pescărești Prut - Dunăre Galați, are drept
obiectiv general „promovarea creșterii economice, a diversificării, a incluziunii sociale și a creării de
locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut-Dunăre
Galați”. Prezentul ghid vizează obiectivul specific nr. 1 – „Sprijinirea competitivității și promovarea
mediului economic local prin susținerea produselor și serviciilor locale ale zonei pescărești cu valoare
adăugată ridicată precum și creșterea gradului de ocupare în rândul comunității locale (cod 106,107).”
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea socio-economică a zonei pescărești Prut-Dunăre din
județul Galați, bazată pe diversificarea serviciilor locale oferite în cadrul Bazei de agrement cu specific
pescăresc Zătun 2. Scopul proiectului este amenajarea în scop economic și turistic a unei
infrastructuri de agrement (inclusiv funcțiune de cazare) în zona adiacentă acumulării de apă Balta
Zătun.
Obiectivele specifice sunt:
1.
amenajarea și modernizarea în scop turistic și de agrement a infrastructurii de agrement cu
specific pescăresc Balta Zătun 2, situată în zona pescărească Prut-Dunăre din județul Galați;
2.
furnizarea și dotarea cu bunuri și echipamente a Bazei de agrement cu specific pescăresc
Zătun 2, situată în zona pescărească Prut-Dunăre din județul Galați.
Prin proiect vor fi realizate noi spaţii de cazare (9 căsuţe) şi camping, 3 foişoare de diferite dimensiuni,
un spaţiu de joacă pentru copii, 5 pontoane pescăreşti şi va fi sistematizată zona propusă.
În etapa de evaluare a Cererii de finanțare s-au solicitat informații suplimentare prin Notificarea de
solicitare transmisă de FLAG Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă “Prut - Dunăre” Galați cu nr.
418/05.11.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 12500/05.11.2019. Astfel, s-a
majorat valoarea cheltuielilor neeligibile cu suma de 46.209,96 lei, reprezentând cheltuieli diverse şi
neprevăzute şi cheltuieli aferente raportului de impact de mediu.
În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificarea Hotărârii nr. 161/29 august 2019 privind
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de
acesta.
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul
Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
COSTEL FOTEA
Simona Elisei/
1 ex./11.12.2019

Director Executiv –
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 12500 din 13.12. 2019

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a
cheltuielilor legate de acesta
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul urmărit fiind modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019 privind
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor
legate de acesta.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:
- Notificarea de solicitare de informații suplimentare nr. 418/05.11.2019, transmisă de FLAG
Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă “Prut - Dunăre” Galați și înregistrată la Consiliul
Județean Galați cu nr. 12500/05.11.2019.
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de
interes judeţean, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes județean privind sportul, turismul și dezvoltarea
economică, conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. f), n) și p) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 161 din 29 august 2019
privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a
cheltuielilor legate de acesta, întruneşte condiţiile de legalitate.
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