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HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2021 
 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 
aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” 
și a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10631/22.09.2021 

 
Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate 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, judeteană, regională şi 
europeană, al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană și rurală, agricultură, 
conservarea și protecția mediului și 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 Contractul de finanțare nr. 553 din 07.05.2021 încheiat cu Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), 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.I Se modifică Hotărârea Consiliului judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 

aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a 
cheltuielilor legate de acesta, astfel: 

1. Art.2. va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Spațiu 
expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre”, în cuantum de 2.734.188,63 lei 
(inclusiv TVA).” 

2. Art.3 alin. (1) va avea următorul conținut: Se aprobă alocarea sumei de 404.773,91 lei, 
reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 950.788,63 lei, 
constituind valoarea neeligibilă în cadrul proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona 
pescărească Prut - Dunăre”. 

Art.II. Direcția Programe și Direcția Economie și Finanțe 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, 

Ionel Coca  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 10.631din 22.09.2021 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu 

expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre”  
și a cheltuielilor legate de acesta 

 
Proiectul „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” este în implementare 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. Contractul de finanțare nr. 553 din 07.05.2021 s-a semnat cu Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management pentru POPAM. 
 
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”.  
 
Obiectivul general al proiectului este sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu în vederea promovării 
și protejării conservării patrimoniului natural din zona pescărească Prut-Dunăre. 
Prin proiect se dorește realizarea spațiului expozițional în cadrul CMSN Galați și transmiterea unui 
mesaj ecologic de angajare a vizitatorului în conștientizarea importanței ecosistemelor de luncă 
specifice zonei pescărești Prut-Dunăre și de prezentare a situației în care se află acestea, după 
radiografia istoriei relației cu omul și a intervenției acestuia asupra acestor zone fragile. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Crearea unui spațiu expozițional inovativ permanent al Zonei pescărești Prut-Dunăre din județul 
Galați; 

- Promovarea de instrumente inovative de observare și ințelegerea a importanței conservării 
biodiversității zonei pescărești. 
 

În vederea derulării proiectului în condiții optime, în scopul asigurării funcționalității aplicației software 
integrate a expoziției permanente, este necesară o suplimentare a valorii cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului cu suma de 950.788,63 lei inclusiv TVA, pentru realizarea unor lucrări ce vizează 
introducerea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură, obligatoriu pentru acest tip de spațiu, 
precum și upgradarea soluțiilor informatice de prezentare la tehnologiile disponibile în prezent (VR, 
tehnologie tip Occulus sau echivalent). 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea modificării modificarea Hotărârii nr. 2/17 ianuarie 2020 
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. 

 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
Florentina Adumitroaiei                                                                                                                             
1 ex./ 20.09.2021                                                                                                                                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 10.631/22.09.2021 

 
                                                  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 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 a Consiliului Judeţean Galaţi, scopul fiind aprobarea modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 2/17 ianuarie 2020 privind aprobarea proiectului „Spațiu expozițional 
permanent Zona pescărească Prut - Dunăre”  
și a cheltuielilor legate de acesta. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Contractul de finanțare nr. 553 din 07.05.2021  
încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în calitate de Autoritate de Management 
pentru Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM) 2014 – 2020. 
 
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 modificării Hotărârii nr. 2/17 ianuarie 2020 privind 
aprobarea proiectului „Spațiu expozițional permanent Zona pescărească Prut - Dunăre” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare, îndeplineşte condiţiile 
de legalitate.  
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