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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  375 
din  31.07.2019 

 
 

privind aprobarea cofinanțării proiectului “Modernizare și extindere instalație de 
utilizare biogaz”, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea 
proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile 

 
 
 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 417/25.07.2019 
 

 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară în data de 
31.07.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 48940/30.07.2019 a inițiatorului -  
Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;  

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 49024/30.07.2019, al 
Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar 
Contabilitate; 

Având în vedere raportul de avizare al comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al municipiului; 
 Având în vedere Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene nr. 2995/ 15.05.2017 privind aprobarea Ghidului 
solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie 
electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală pentru Programul 
Operațional Infrastructură Mare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3) și (4) și 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” și alin. (4), lit. ”a” 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, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
  Art. 1 – Se aprobă cofinanțarea proiectului “Modernizare și extindere instalație 
de utilizare biogaz”, asigurarea fluxului financiar pentru implementarea proiectului și 
acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile.   

 

  Art. 2 – Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Galați, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 94.192,90 lei cu TVA, 
reprezentând cofinanțarea proiectului. 

 

                       Art. 3 – Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare 
implementării proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor din 
fondurile structurale. 

 

                        Art. 4 – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

 

Art. 5 – Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei  
hotărâri.  

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 
 
 

Contrasemnează, 
Secretar General, 
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