
 

HOTǍRÂREA Nr. 88 

din 13 martie 2023 
 

privind: aprobarea depunerii proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în 
județul Galați” și asumarea unor obligații ce revin Unității Administrativ Teritoriale 
Județul Galați, în vederea implementării acestui proiect  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3488/09.03.2023 

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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru 
asistenţã şi protecţie socialã, învãţãmânt, sãnãtate, culturã, activitãţi ştiinţifice, sportive şi de 
agrement din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul Ministrului educației nr. 6.423/19.12.2022, privind aprobarea 
Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte “Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 
echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” din cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație, 
Componenta C15. Educație; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d, alin. (5), lit. a, e, f din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi 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.1. Se aprobă depunerea proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în 
județul Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte “Dotarea cu 
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și 
a unităților conexe”, finanțat din Componenta C15: Educație prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență. 

Art.2. (1) Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului “Dotare școli speciale și 
unități conexe în județul Galați”, în cuantum de 2.770.032,02 lei (inclusiv TVA), respectiv 
2.327.758 lei (exclusiv TVA), echivalent a 563.140,54 euro (inclusiv TVA), respectiv 
473.227,35 euro (exclusiv TVA). 

(2) Se aprobă acoperirea, din bugetul local al Judeţului Galaţi, a cheltuielilor neeligibile 
precum şi a oricăror alte cheltuieli necesare în perioada de implementare şi de durabilitate a 
contractului de finanţare. 

Art.3. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor 
demersurilor necesare realizării proiectului „Dotare școli speciale și unități conexe în județul 
Galați” și cu semnarea în numele Unității Administrativ Teritoriale Județul Galaţi a contractului 
de finanțare şi a întregii documentaţii aferente proiectului. 

Art.4. Direcţia de Dezvoltare Regională, Direcţia Economie şi Finanţe, Direcția 
Patrimoniu, Direcția Tehnică și Serviciul licitații, 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, 
                  Ionel Coca            
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