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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  42 

din  12.02.2019 
 

pentru modificarea HCL nr. 628 din 23.11.2018 privind aprobarea proiectului 

„Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 tramvaie noi)” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 61/12.02.2019 
 

 Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă de îndată în data de 

12.02.2019;  

 Având în vedere expunerea de motive nr. 8554/12.02.2019 a iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3), alin. (4) din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr. 

3729/21.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de accesare 

a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul 

specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin 

investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, modificat de Ordinul 

Ministrului Delegat pentru Fonduri Europene nr. 6438/12.10.2017, Ordinul Ministrului 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2522/22.03.2018 și Ordinul 

Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 996/01.02.2019; 

Având în vedere dispoziţiile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
      

Art. I – Art. 2 al HCL nr. 628 din 23.11.2018 se modifică și va avea următorul 

cuprins:  

„Art. 2 – Valoarea totală a proiectului «Achiziționare mijloace de transport 

nepoluante (8 tramvaie noi)» în cuantum de 53.629.016,00 lei cu TVA, din care 

45.129.176,00 lei cu TVA reprezintă cheltuieli eligibile.” 

 

Art. II – Art. 3 al HCL nr. 628 din 23.11.2018 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

„Art. 3 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Galați, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția 

de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 902.583,52 lei cu TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului «Achiziționare mijloace de transport nepoluante (8 

tramvaie noi)».” 

 

Art. III – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. IV – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea 

prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 

 

 

 

Contrasemnează, 

Secretarul municipiului Galați, 
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