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JUDETUL GORJ 

CONSILIUL JUDETEAN 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de lucru pe anul 2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ 2018-

2020” şi a cheltuielilor aferente acestuia 

 

 

Consiliul Județean Gorj: 

Având în vedere: 

- Prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 87 alin. (1) și  art. 173 

alin. (1) lit. d, coroborat cu art. 173 alin. (5) lit. d); 

- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției juridice, dezvoltarea capacității administrative și achiziții 

publice, Direcției buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și 

programe naționale și al Direcției managementul proiectelor și relații externe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe; 

- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, cultură, culte; 

- Adresa Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj nr. 29 din 09.01.2020, înregistrată la Consiliul Județean 

Gorj sub nr. 249 din 09.01.2020. 

 

În temeiul art.182, alin. (1) și art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Art.1. Se aprobă planul de acțiune pe anul 2020, aferent proiectului „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” 

inițiat de Biblioteca Județeană „Christian Tell” Gorj, accesat în cadrul Cererii de propuneri 

COMM/BUC/ED/2018-2020: „Selectarea partenerilor pentru  desfășurarea de activități în calitate de Centre de 

Informare Europe Direct în România (2018-2020)”. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a planului de acțiune pe anul 2020 în cuantum de 49.800,00  Euro, din care: 

- finanțare nerambursabilă - 24.900,00 Euro; 

- cofinanțare - 24.900,00 Euro. 

 

Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile necesare implementării în condiții optime a planului de acțiune pe anul 

2020 pentru proiectul „CENTRUL EUROPE DIRECT GORJ” se vor include în bugetul propriu al județului Gorj 

pe anul 2020 și în bugetul Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj.  

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Județene „Christian Tell” Gorj, compartimentelor de resort 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj.  

 

 

          

PREŞEDINTE, 

COSMIN-MIHAI  POPESCU 

CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

Cristina-Elena Rădulea - Zamfirescu 
 

 

 

Nr. 17 

adoptată în ședința  din 31.01.2020 

cu  un număr de 17 voturi  

din totalul numărului de consilieri 

 


