HOTǍRÂREA Nr. ______
din __________________ 2020
privind: aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească PrutDunăre” și a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 810/13.01.2020
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, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură,
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice, al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru
asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de
agrement și al Comisiei de specialitate nr. 6 pentru de analiză privind administrarea şi
gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de
arhitectură din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Obiectivul specific 2 – Sporirea și
capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile
care vizează atenuarea schimbărilor climatice, Măsura 2 Sporirea și capitalizarea atuurilor de
mediu din cadrul Priorității Uniunii Europene nr. 4 - Creșterea gradului de ocupare a forței de
muncă și sporirea coeziunii teritoriale, 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 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.1. Se aprobă proiectul „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească PrutDunăre” și a cheltuielilor legate de acesta, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului
Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, Măsura 2 Sporirea și
capitalizarea atuurilor de mediu; din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 Creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura III.3 - Implementarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona
pescărească Prut-Dunăre”, în cuantum de 1.783.400,00 lei (inclusiv TVA).
Art.3. (1) Se aprobă alocarea sumei de 404.773,91 lei, reprezentând cofinanţarea
aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 0 lei, constituind valoarea neeligibilă în cadrul
proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre”.

HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2020
pag. nr. 2
(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 expozițional permanent Zona pescărească 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 de Administrator public al
Consiliului Județean Galați, să semneze toate documentele necesare pregătirii și implementării
proiectului, în numele Consiliului Județean Galati.
Art.6. Direcția Programe, Direcția Arhitect Șef, 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.

P R E Ş E D I N T E,
COSTEL FOTEA

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Coca Ionel

Florentina Adumitroaiei/1 ex./13.01.2020

Director Executiv – Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 810 din 13.01. 2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea proiectului „Spațiu expozițional
permanent Zona pescărească Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta
Proiectul „Spatiu expozitional permanent Zona pescarească Prut-Dunăre” va fi depus în cadrul
Programului Operațional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020, Sporirea și
capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorității Uniunii Europene 4 Creșterea gradului de
ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale, 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.
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 noi
locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și acvacultură din zona pescărească Prut –
Dunăre Galați. Prezentul ghid vizează obiectivul specific nr. 2 – Sporirea și capitalizarea
atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează
atenuarea schimbărilor climatice.
Obiectivul general al proiectului este sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu în vederea
promovării și protejării conservării patrimoniului natural din zona pescărească Prut-Dunăre.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Realizarea de lucrări pentru amenajarea spatiului expozițional permanent Zona
pescarească Prut-Dunăre din județul Galați;
- Furnizarea și dotarea cu echipamente necesare expoziției permanente Zona
pescarească Prut-Dunăre din cadrul Complexului Muzeal de Stiințele Naturii Galați.
Expoziţia va prezenta într-un mod inventiv şi interactiv istoria luncilor Prutului și a Dunării
Inferioare. Realizarea spațiului expozițional în cadrul CMSN Galați are ca scop transmiterea
unui mesaj ecologic de conştientizare a vizitatorilor referitor la importanţa ecosistemelor de
luncă, a ecosistemelor specifice zonei pescărești Prut-Dunăre şi de prezentare a situaţiei în
care se află acestea, după radiografia istoriei evoluţiei relaţiei cu omul şi a intervenţiei acestuia
asupra acestor zone fragile.
Principalele activități ale proiectului vor fi: managementul proiectului; organizarea procedurilor
de achiziție; execuția lucrărilor aferente investiției de bază; informare și publicitate; auditul
financiar al proiectului.
Bugetul total al proiectului este de 1.783.400,00 lei (inclusiv TVA), din care valoarea finanțării
nerambursabile este de 1.378.626,09 lei. Cofinanţarea aferentă costurilor eligibile este de
404.773,91 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 0 lei. De asemenea, vor fi asigurate
și cheltuielile conexe (suplimentare) în cazul în care vor fi necesare pentru implementarea
proiectului, precum și cheltuielile privind mentenanța și întreținerea investiției pe perioada de
durabilitate a proiectului.

În concluzie, considerăm oportună aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea
proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut-Dunăre” 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, 3, 4 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma
prezentată.

PREȘEDINTE,
COSTEL FOTEA

Florentina Adumitroaiei
1 ex./13.01.2020

Director Executiv
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 810/13.01.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent
Zona pescărească Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona
pescărească Prut-Dunăre” și a cheltuielilor legate de acesta.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază criteriile de eligibilitate specificate în Ghidul
Solicitantului pentru Obiectivul specific 2 – Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale
zonelor de pescuit și de acvacultură, inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor
climatice, Măsura 2 Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu din cadrul Priorității Uniunii
Europene 4 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale,
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.
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială a
judeţului, 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. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului « Spatiu
expozitional permanent Zona pescarească Prut-Dunare » îndeplineşte condiţiile de legalitate.
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