
 

HOTǍRÂREA Nr. 422 

din 13 decembrie 2022 
 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 
privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ 
A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI – MERIA, 
BRĂHĂȘEȘTI ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”  

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14692/12.12.2022 

 
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 pentru buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană, al Comisiei nr. 3 pentru dezvoltare urbană și rurală, agricultură, conservarea și 
protecția mediului și de servicii publice și al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administrație publică locală, de respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, de cooperare 
interinstituțională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Nota de solicitare de clarificări transmisă prin aplicația web de Direcția 
Generală Planul Național de Redresare și Reziliență nr. DGPNRR/51916/06.12.2022; 
           Având în vedere Ghidul specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor 
europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a „Înființarea de centre de colectare prin aport 
voluntar’’, investiția I1 „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management 
integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune’’, componenta 
3. Managementul deșeurilor; 

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. b) şi lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. i) 
din Ordonanța de Urgență 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 Județean Galați nr. 379 din 14 noiembrie 2022 

privind aprobarea și implementarea proiectului „CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ A 

DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNELE BEREȘTI-MERIA, BRĂHĂȘEȘTI 

ȘI DRĂGUȘENI, DIN JUDEȚUL GALAȚI”, astfel:  

 Art. 4, va avea următorul cuprins: „Se aprobă cofinanțarea proiectului, respectiv 

finanțarea cheltuielilor neeligibile care asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea 

vor rezulta din documentațiile tehnico-economice și contractul de lucrări.” 
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Art. II. Direcţia Programe, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția Patrimoniu și Direcția 

Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de 

punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Neculai Marius-Mădălin 
1 ex./09.12.2022                                                                            Director Executiv – Camelia Epure 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  


