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        ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 
MUNICIPIUL GALAŢI 
CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr. 593 
din  12.12.2019 

 
privind aprobarea  participării în proiectul Urb-En Pact – Urban Energy Pact, cod 5864, 

cât și asigurarea fondurilor necesare implementării acestuia 

 

Iniţiator Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 648/03.12.2019 

 

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

12.12.2019; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 1364955/03.12.2019, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 1364925/03.12.2019, al Direcției 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

Având în vedere avizul comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului public 

și privat al municipiului Galați; 

Având în vedere Memorandumul nr. 12572/09.09.2014  privind aprobarea 

negocierii  şi semnării de către România a Programului Operaţional URBACT III 2014-

2020 precum şi aprobarea semnării Acordului între Statele Membre, Autoritatea de 

Management şi Autoritatea de Certificare privind implementarea acestui program, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea 

şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru 

obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Având în vedere dispozițiile art. 5, alin. (3), (4) și ale art. 20, alin. (1), lit. ”j” din 

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

ulterioare; 
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Având în vedere dispoziţiile art. 129, alin. (1), 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, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1 – Se aprobă participarea Municipiului Galați în cadrul proiectului Urb-En 
Pact – Urban Energy Pact, cod 5864, finanțat în cadrul Programului de Cooperare 
Teritorială Europeană URBACT III, Rețele de Planificare a Acțiunilor, faza I. 

      Art. 2 – Se aprobă asigurarea de către Consiliul Local Galaţi a  fondurilor necesare 
implementării proiectului, după cum urmează: 

a) contribuţia proprie în proiect, în sumă de 163,03 euro cu TVA; 

b) cheltuielile suplimentare ale proiectului, conform ghidului de finanţare; 

c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile. 

Art. 3 - Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a 
prevederilor acestei hotărâri. 

 
Art. 4 - Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea și 

publicitatea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
 
 
 

 
Contrasemnează, 
Secretar general, 
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