
 

 

 

H O T Ă R Â R E 

 

privind  

aprobarea proiectului 

 „Revizuirea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0045 

Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale Locul fosilifer Drănic-

2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549  

 

 

 

 Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară, 

având în vedere Referatul de aprobare nr. 3759/14.02.2022 al Direcției Afaceri 

Europene, Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanțare Internațională, prin care se 

propune aprobarea proiectului  „Revizuirea planului de management al ariilor naturale 

protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale 

Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549, 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  4.1. ”Creșterea gradului de 

protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”, Apel: 

POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea 

ecosistemelor degradate, raportul de specialitate al D.J.A.L.S. – Serviciul Juridic, 

Administrație Locală nr. 4119/17.02.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate. 

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 OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 

completările ulterioare și a Ghidului Solicitantului ”Condiții specifice de accesare a 

fondurilor pentru elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de 

conservare/planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate in 

mediul marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele 

anterioare”, aferent 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 4.1. 

”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor 

 



degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a

biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate, aprobat prin Ordinul Ministerului

Fondurilor europene nr. 494/2020;

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  „Revizuirea planului de management al ariilor naturale

protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0010 Bistreţ si Rezervaţiile naturale

Locul fosilifer Drănic-2.391 şi Pădurea Zăval IV.33”, cod SMIS: 150549, 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 4.1.

”Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor

degradate”, Apel: POIM/800/4/1/Creșterea gradului de protecție şi conservare a

biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 12.636.992,09 lei, inclusiv

TVA, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 10.741.443,27 lei, valoare

eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat: 1.895.548,82 lei, valoarea contribuției

proprii a beneficiarului 0,00 lei.

Art. 3. Sumele necesare implementării proiectului, până la rambursarea integrală a

acestora, vor fi asigurate din bugetul Consiliului Judeţean Dolj.

Art. 4. Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean Dolj vor aduce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 62                                                                    Adoptată la data de 24.02.2022

PREŞEDINTE,                             CONTRASEMNEAZĂ,

Dorin-Cosmin VASILE                                                         SECRETAR GENERAL

AL JUDEŢULUI,

Cristian-Marian ȘOVĂILĂ

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un

număr de 33 voturi “PENTRU”


