
 

  

H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea proiectului „Monitorizarea și menținerea stării de conservare 

favorabilă a speciilor de floră și faună inventariate in Coridorul Jiului”  

 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință extraordinară, 

 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 18060/10.08.2021 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, împreună cu 

Centrul Județean pentru Protecția Naturii, Turism si Dezvoltare Rurală Durabilă Dolj, 

raportul Serviciului juridic nr. 18433/13.08.2021, precum și avizul comisiilor de 

specialitate privind aprobarea proiectului”Monitorizarea si menținerea stării de 

conservare favorabila a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului”, în 

cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 4: 

Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității 

aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific:  Creșterea gradului 

de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, apel de 

proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și 

refacerea ecosistemelor degradate, cod generat MySMIS 139929 

 

-în baza prevederilor  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a 

fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, a prevederilor H.G. nr. 

93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu 

modificările și completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului, Programul Operațional 

Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 - Protecția Mediului prin măsuri de conservare a 

biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, 

Obiectivul Specific 4.1. ”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității 

prin măsuri de management adecvate și refacerea ecosistemelor degradate”, aprobat prin 

Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1427/27.11.2018; 

-în temeiul art. 173 alin. (1) lit. f), art. 182 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art. 1 – Se aprobă proiectul ”Monitorizarea si menținerea stării de conservare 

favorabila a speciilor de flora si fauna inventariate in Coridorul Jiului”, în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 

prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea 

calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric,  Obiectiv Specific:  Creșterea 

gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate, 

apel de proiecte POIM/710/4/1/Creșterea gradului de protecție și conservare a 

biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate. 

Art. 2 – Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 4.266.690,90 lei, inclusiv 

TVA, din care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 3.626.687,25 lei, valoare 

eligibila nerambursabila din bugetul de stat 640.003,65 lei, valoarea contribuției proprii a 

beneficiarului 0 lei. 

Art. 3 – Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
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      PREŞEDINTE,                CONTRASEMNEAZĂ,   

                                                                             

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Dorin Cosmin VASILE                  Anda NICOLAE 

 

 

 

 

 
 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un 

număr de 27 voturi “PENTRU” 

 
 


