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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  549 
din  12.12.2019 

 

 

privind aprobarea realizării proiectului ”Regenerare urbană zona Uzina de apă nr. 1 
(etapa I)” şi a cheltuielilor necesare implementării proiectului  

 
Iniţiator: Primarul municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu 
Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 601/27.11.2019 

 
 

Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în ședință ordinară, în data de 
12.12.2019; 

 
Având în vedere referatul de aprobare nr. 1360295/27.11.2019, a iniţiatorului  - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1360311/27.11.2019, al 
Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar 
Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului 
public și privat al municipiului Galați; 

Având în vedere prevederile art. 5, alin. (3) şi (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. 3730/21.07.2017, pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1, 
Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific – Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 
muncipiile reşedinţă de judeţ, modificat de Ordinul MDRAP 5118/20.06.2018 

Având în vedere dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. ”b” și alin. (4), lit. ”e”  din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;  

În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

  Art. 1 – Se aprobă realizarea proiectului ”Regenerare urbană zona Uzina de 
apă nr. 1 (etapa I)”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea  dezvoltării urbane durabile, 
Prioritatea de investiții 4.2 – Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului 
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale 
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării 
măsurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv specific – Reconversia și 
refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 
muncipiile reşedinţă de judeţ - Apel de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.2/1. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Regenerare urbană zona 
Uzina de apă nr. 1 (etapa I)”, în cuantum de 19.330.158,88 lei, cu TVA, din care 
19.267.850,48 lei, cu TVA, reprezintă cheltuieli eligibile, iar 62.308,40 lei, cu TVA, 
reprezintă cheltuieli neeligibile.  

 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 385.357,06 lei, cu 
TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului ”Regenerare urbană zona Uzina de apă 
nr. 1 (etapa I)”. 

Art. 4 – Se aprobă asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea tuturor 
cheltuielilor aferente proiectului ce compun cererea de finanţare, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, 
reprezentând maximum 98% din cheltuielile eligibile din FEDR şi de la bugetul de stat. 

Art. 5 – Primarul municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la 
îndeplinire a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. 6 – Secretarul General al municipiului Galați va asigura transmiterea 
prezentei hotărâri. 

 
Preşedinte de şedinţă, 

              
 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
                                


