ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării Județului Călărași, prin Consiliul Județean Călăra și,
la implementarea proiectului „Construire adăpost pescăresc dunărean”,
în cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în ședin ța extraordinară din 11.04.2019,
Având în vedere:
- raportul Direcției Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 6802 din
11.04.2019;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăra și nr. 53 din 11.04.2019 privind
aprobarea trecerii unui teren proprietate publică a judeţului Călăraşi din administrarea
Inspectoratului de Poliție Județean Călărași în administrarea Consiliului Județean Călărași;
- prevederile art. 7 alin. (1) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 126 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă participarea Județului Călărași, prin Consiliul Jude țean Călăra și, în
calitate de beneficiar, la implementarea proiectului „Construire adăpost pescăresc dunărean”, în
cadrul Programului Operațional de Pescuit și Afaceri Maritime Componentă 1 - Apel:
POPAM/567/1/4/Articolul 43 alineatele (1) și (3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de
pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi — investi ții de îmbunătă țire a
infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de licita ții sau a locurilor de debarcare și a
adăposturilor, investiții pentru îmbunătățirea siguran ței pescarilor/4/Articolul 43 alineatele (1) și
(3) și articolul 44 alineatul (1) litera (f) Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licita ții și
adăposturi — investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a centrelor de
licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor, investi ții pentru îmbunătă țirea siguran ței
pescarilor.
Art. 2. - Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe va duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta
celor interesaţi.
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