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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 373 

din  31.07.2019 
 

privind aprobarea proiectului “Extinderea instrumentelor de management al 

performanței la nivelul Primăriei Municipiului Galați prin implementarea 

CAF”, Cod SMIS 128555, şi asigurarea resurselor financiare necesare 

implementării acestuia 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 413/23.07.2019 

  

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

31.07.2019;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 47572/23.07.2019, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 47574/23.07.2019, al 

Direcţiei Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice, al Direcţiei Financiar 

Contabilitate; 

  Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe, administrarea 

domeniului public și privat al municipiului; 

 Având în vedere Ghidul solicitantului pentru Cererea de proiecte POCA/471/2/1 

(CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate)-Fundamentarea deciziilor, 

planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni  la nivelul administrației 

publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate; 
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 Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4), art. 20, alin. (1), lit. j) din Legea 

nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. e)  din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

 În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

             Art. 1 – Se aprobă proiectul “Extinderea instrumentelor de management al 

performanței la nivelul Primăriei Municipiului Galați prin implementarea CAF”, în 

cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 

2 Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.1 

Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce 

optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, a cărui 

valoare totală este de 401.712,98 lei, cu TVA, din care valoarea eligibilă pentru 

Municipiul Galați este în cuantum de 233.505,98 lei.  

            Art. 2 – Se aprobă participarea Municipiului Galați, în calitate de lider de 

proiect, în asociere cu Asociația "Institutul Pentru Politici Publice", conform Acordului 

de parteneriat nr. 46160 din 16.07.2019, la proiectul “Extinderea instrumentelor de 

management al performanței la nivelul Primăriei Municipiului Galați prin 

implementarea CAF”. 

              Art. 3 – Se aprobă contribuţia 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 4.670,12 lei, cu TVA, 

reprezentând cofinanțarea proiectului. 
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   Art. 4 – Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare 

implementării proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din 

fondurile structurale. 

              Art. 5 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 

îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

              Art. 6 – Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea 

prezentei  hotărâri. 

 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
     

          
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar General, 
                                           


	Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 31.07.2019;

