
  

HOTǍRÂREA  Nr. _____ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind 
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor 
legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 12493/24.10.2022               

 

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 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 277/29 august 2022 privind 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea 
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, 
cu modificările și completările ulterioare; 

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. 161/29 august 2019 privind 
aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate 
de acesta, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 
1. Art.2. va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Baza de agrement 
cu specific pescăresc Zătun 2”, în cuantum de 2.976.811,40 lei (inclusiv TVA).” 
2. Alin (1) al Art.3. va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 673.993,23 lei, 
reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 1.239.621,37 lei, 
constituind valoarea neeligibilă în cadrul proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc 
Zătun 2”. 

Art.II. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 277 din 29 august 2022 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu 
specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, modificările şi completările 
ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.III. 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 
 

 
 
 
Simona Elisei/Simona Elisei                                                                                                    Director Executiv/Camelia Epure 
1ex/20.10.2022 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 12493 din 24.10. 2022 
 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind  
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind 

aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
Proiectul „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” se află 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, perioada de implementare 
fiind până la data de 22.03.2023. 
 
După rezilierea Contractului proiectare și execuție lucrări, aceste lucrări au fost sistate, iar 
restul lucrărilor rămase de executat (neexecutate) au fost scoase la licitație în repetate 
rânduri, fiind anulate automat deoarece nu au existat ofertanți. 
 
În cursul execuției lucrărilor la acoperișurile pentru căsuțele și foișoarele cu specific 
pescăresc, societatea de construcții care a efectuat lucrările, s-a confruntat cu dificultatea 
achiziționării stufului pentru realizarea învelitorii acestora, datorită costurilor ridicate și în 
continuă creștere și dificultatea de a asigura manopera specializată pentru buna execuție a 
învelitorii din stuf și în final certificarea rezistenței acesteia la foc. 
 
Având în vedere necesitatea finalizării implementării proiectului, s-a solicitat proiectantului 
actualizarea documentației tehnice pentru modificarea soluției pentru acoperișul căsuțelor și 
foișoarelor, prin înlocuirea materialului din stuf a învelitorii, cu un material natural 
caracterizat de proprietăți similare stufului. 
 
La alegerea materialului pentru învelitoarea care va înlocui stuful, a trebuit să se țină cont și 
de respectarea tradiției zonei pescărești Prut – Dunăre, dar să și ofere aceleași avantaje în 
exploatare, practic un material care să respecte cerințele privind protecția mediului (având 
în vedere că investiția ”Baza de agrement Zatun” este amplasată în partea de Sud a 
Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior) și care să se poată monta pe panta 
acoperișului construcțiilor la un unghi de 45º (pantă prevăzută în proiect și respectată în 
execuție), un material însă mai accesibil din punct de vedere al prețului material - 
manoperă. 
 
Astfel, propunerea proiectantului pentru înlocuirea învelitorii din stuf, conform documentației 
tehnice transmise, este învelitoare din șindrilă din lemn de stejar, iar lucrările prevăzute nu 
implică modificarea soluțiilor tehnice generale din proiectul tehnic inițial și nu modifică 
prevederile arhitecturale și structurale ale proiectului (formă, dimensiuni).  
 
Valoarea necesară pentru achiziția învelitorii din șindrilă din lemn de stejar și asigurarea 
manoperei pentru montarea și ignifugarea acesteia este în sumă de 432.473,03 lei inclusiv 
TVA. 
 



Având în vedere asumarea din partea beneficiarului a respectării graficului de implementare 
a proiectului, conform Actului adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 
410/23.03.2020, dar și cele menționate mai sus, este necesară suplimentarea bugetului 
proiectului cu suma neeligibilă de 432.473,03 lei inclusiv TVA pentru achiziția, montarea și 
ignifugarea învelitorii șindrilei din lemn de stejar.  
 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 277 din 29 august 2022 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea 
proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de 
acesta, cu modificările și completările ulterioare, bugetul proiectului este 2.544.338,37 
inclusiv TVA, din care valoarea totală neeligibilă este de 807.148,34 lei inclusiv TVA.  
 
Urmare a actualizării, bugetul proiectului va fi de 2.976.811,40 lei inclusiv TVA, din care 
valoarea totală eligibilă este 1.737.190,03 lei inclusiv TVA şi valoarea totală neeligibilă este 
de 1.239.621,37 lei inclusiv TVA. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul 
Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi 
completările ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de 
dezbatere publică. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Elisei/Simona Elisei                                                                            Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./20.10.2022                        



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 12493/ 24.10.022 
                                                

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea  
Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea 

proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate 
de acesta, cu modificările și completările ulterioare 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 
2019 privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază:  
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 277/27 august 2022 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 161/29 august 2019 privind aprobarea proiectului „Baza de 
agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 
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. 161/29 august 2019 
privind aprobarea proiectului „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2” și a 
cheltuielilor legate de acesta, cu modificările și completările ulterioare, întrunește condiţiile 
de legalitate. 
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Marin 

Popescu 
  

 
Alina  

Nedelcu 

 
 
 
Simona Elisei/Simona Elisei                                                                        Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./14.09.2022                                                                                 


