
  

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:  13761/18.11.2022 

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 Județean Galați nr. 344 din 31 octombrie 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 Hotărârea de Guvern nr. 1283 din 21 octombrie 2022 privind 
modificarea Hotărârii de Guvern nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri 
Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020 și 
prevederile Manualului de procedură pentru contractare POPAM 2014 - 2020 – cod manual: 
M07, Ediția 7, revizia 1; 

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 3.226.342,79 lei (inclusiv TVA).” 
2. Alin (1) al Art.3. va avea următorul conținut: „Se aprobă alocarea sumei de 681.820,58 lei, 
reprezentând cofinanţarea aferentă costurilor eligibile, precum și a sumei de 1.489.152,76 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 
Județean Galați nr. 344 din 31 octombrie 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, 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     1ex/18.11.2022                                                                         Director Executiv/Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



Simona Elisei/Simona Elisei                                                                            Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./18.11.2022                         

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13761 din 18.11.2022 

 
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. 
 
În vederea implementării proiectului în condiții optime, este necesară suplimentarea valorii cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului cu suma de 249.531,39 lei cu TVA, conform expertizei tehnice întocmite 
pentru lucrările rămase neexecutate ce a inclus prețuri actualizate la zi și pentru lucrările suplimentare 
care au apărut ca urmare a diferențelor dintre Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic, pentru: schelet 
din lemn casuta cazare – 9 buc, schelet din lemn casuta depozitare - 1 buc, schelet din lemn foisor 14 
persoane - 2 buc, schelet din lemn foisor 30 persoane -1 buc, finisaje casuta cazare - 9 buc, finisaje 
casuta depozitare -1 buc, finisaje foisor 14 persoane - 2 buc, finisaje foisor 30 persoane-1 buc, 
tamplarie casuta cazare - 9 buc, tamplarie casuta depozitare -1 buc. 
 
Totodată, pentru prelungirea perioadei de implementare peste 36 luni și finalizarea obiectivului de 
investiții, este necesară suplimentarea valorii cheltuielilor neeligibile ale proiectului cu suma de 
7.827,35 lei cu TVA, reprezentând penalitatea de 1,5% din valoarea sprijinului public nerambursabil 
rămas de rambursat în sumă de 521.823,61 lei cu TVA, în conformitate cu Art. 18, alin. 2 din Hotărârea 
de Guvern nr. 1283 din 21 octombrie 2022 privind modificarea Hotărârii de Guvern nr. 347/2016 privind 
stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014 – 2020 
și cu prevederile Manualului de procedură pentru contractare POPAM 2014 – 2020 – cod manual: M07, 
Ediția 7, revizia 1.  
 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 344 din 31 octombrie 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 total al proiectului este 2.976.811,40 inclusiv TVA, din care valoarea 
totală neeligibilă este de 1.239,621,37 lei inclusiv TVA.  
 
În concluzie, bugetul total proiectului va fi de 3.226.342,79 lei inclusiv TVA, din care valoarea totală 
eligibilă este 1.737.190,03 lei inclusiv TVA şi valoarea totală neeligibilă este de 1.489.152,76 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 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 13761/ 18.11.2022 
                                                

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 Județean Galați nr. 344 din 31 octombrie 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. 
-Hotărărea de Guvern nr. 1283 din 21 octombrie 2022 privind modificarea Hotărării de 
Guvern nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor 
cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul 
Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime 2014-2020 şi prevederile Manualului de 
procedură pentru contractare POPAM 2014-2020-cod manual: M07, Ediţia 7, revizia 1. 
 
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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Simona Elisei/Simona Elisei                                                                           Director Executiv/Camelia Epure 
1 ex./18.11.2022                                                                                 


