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        ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 36 

din  31.01.2019 

 
privind  finanţarea din bugetul local al Municipiului Galaţi a cheltuielilor pentru 

participarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galaţi în cadrul  proiectului 
“Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.” 

Iniţiator: Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 39/23.01.2019 
  
 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 
31.01.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 4368/23.01.2019, a iniţiatorului- 
Primarul  Municipiului Galaţi,  Ionuţ - Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 4370/23.01.2019, al 
Direcţiei Relații Publice și Managementul Documentelor, al Direcţiei Financiar 
Contabilitate şi al Serviciului Juridic şi Legalitate; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, 
învǎţǎmânt, sǎnǎtate, culte, culturǎ, tineret, asistenţǎ socialǎ, sport şi agrement; 

Vǎzând solicitarea Școlii Gimnaziale nr. 28  Galaţi nr. 51/15.01.2019 
înregistrată la Registratura Generală a municipiului Galaţi sub                                   
nr.  4369/17.01.2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 105, alin. (2), lit. k)  din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 5, alin. (3) și alin. (4) din Legea 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), 
lit. a), alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale                    
nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local al Municipiului Galaţi a 
cheltuielilor pentru participarea Școlii Gimnaziale nr. 28 Galaţi în cadrul 
proiectului “Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.”, în cuantum de 45.000 lei, 
reprezentând suma de rulaj din valoarea proiectului, din capitolul 65.02. – 
învățământ. 

Art. 2 - Se aprobǎ asigurarea temporarǎ a resurselor financiare necesare 
implementarii proiectului “Dunăre. Prut. Siret. Educație Școlară.”, în condiţiile 
rambursării cuantumului de 45.000 lei din ultima tranșă a mecanismului de 
rambursare a proiectului. 

Art. 3 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 4 – Secretarul municipiului Galați va asigura transmiterea și 
publicitatea prezentei hotărâri. 

 
 Preşedinte de şedinţă, 

    

 
 
 
 
 
            Contrasemnează, 
                                                                          pt. Secretarul Municipiului Galaţi, 
                                            


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.01.2019;

