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 HOTĂRÂREA NR. 41 
Din 16 noiembrie 2020 

privind : desemnarea domnului  Bejan Mihai-Lucian, ca reprezentant legal al  
Unității Administrativ Teritoriale Oraşul Bereşti, judeţul Galaţi în relația cu  
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea 

proiectului „Modernizare Casa de Cultură, oraș Berești, județul Galați” 
 
Iniţiatorul proiectului de hotărâre : Primar Bejan Mihai Lucian 
Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului de hotărâre:                                     4990/ 12.11.2020 
  

Consiliul Local al oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi,  întrunit în şedinţa  extraordinară din  
16.11.2020;  
 Având în vedere Referatul de aprobare nr. 4989/12.11.2020 al iniţiatorului proiectului de 
hotărâre Primarul oraşului Bereşti , domnul Bejan Mihai Lucian; 
 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4991/12.11.2020 al Compartimentului de resort 
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Bereşti , Judeţul Galaţi; 
 Având în vedere Raportul de avizare a Comisiei de specialitate nr. 3  a Consiliului Local al 
oraşului Bereşti; 
 Având în vedere Hotărârea nr. 53/29.11.2017 a Consiliului Local al oraşului Bereşti, judeţul 
Galaţi privind aprobarea implementării proiectului „Modernizare Casa de Cultură, Oraș Berești, 
județul Galaţi”;  
 Având în vedere Contractul de finanțare nr. C1920076X205421802911/17.09.2018;  
 Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. „j” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  
 Având în vedere dispoziţiile art. 129 , alin. (2) , lit. ,, d ” şi alin. (7) , lit. „d” din Ordonanța 
de Urgență  nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 În baza art. 139 , alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. „a” și art. 197 alin. (4)   din Ordonanța de 
Urgență nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare:  
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1  Se desemnează domnul  Bejan Mihai-Lucian, Primarul oraşului Bereşti, judeţul 
Galaţi, având CNP                 , posesor al C.I. seria       nr.                , eliberată de SPCLEP Bereşti, 
judeţul Galaţi la data de                 , ca reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Oraşul 
Bereşti, judeţul Galaţi în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru 
implementarea proiectului  „Modernizare Casa de Cultură, Oraș Berești, județul Galați”. 



 
Art.2  Dispozițiile prezentei hotărâri se aduc la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin 

publicare pe site-ul https://orasulberesti.ro.   
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:  
- Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR)  
- Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi în vederea exercitării controlului sub aspectul  

legalităţii.  
 
 
 
 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
PETREA AFTENE 
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