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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 407 

din  27.08.2020 
 

privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Agenția pentru Dezvoltare 

Regională Sud - Est, în calitate de lider și unitatea administrativ - teritorială Municipiul 

Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului  

„Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de 

programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic” 

 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 463/27.08.2020 
 

 Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 

27.08.2020;  

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 156652/27.08.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 156664/27.08.2020 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

Având în vedere avizul Comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi 

privat al municipiului Galați;  

Având în vedere Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, aprobat 

prin Decizia CE nr. C(2014) 10221/18.12.2014, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, 

precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în 
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domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, 

destinat finanțării prin Programul operațional Asistență tehnică 2014-2020 (POAT 2014-

2020) și Programul operațional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM); 

Având în vedere dispozițiile 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. e) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 – Se aprobă Acordul de parteneriat încheiat între Agenția pentru 

Dezvoltare Regională Sud - Est, în calitate de lider și unitatea administrativ - teritorială 

Municipiul Galați, în calitate de partener 8, pentru realizarea proiectului „Sprijin la 

nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate în perioada de 

programare 2021-2027 pentru domeniile: infrastructură rutieră de interes județean, 

inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură și infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic”, prevăzut în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 3 – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei hotărâri. 

Preşedinte de şedinţă, 

 
 

Contrasemnează, 

Secretar General, 
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