
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 24 

din 16 februarie 2018 
 

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2018  

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 28629/06.02.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148 din 01.08.1997 

privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58 din 28.04.2016 
privind reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului Judeţean Galaţi de 
membru al Adunării Regiunilor Europei; 

Având în vedere adresa nr. 28629/15.12.2017 prin care ARE aduce la cunoştinţa 
Consiliului Județului Galați cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018; 

Având în vedere prevederile art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europei aprobat la St 
Polten, Austria în 31 mai 2017 și a art. 3 din Procedurile ARE aprobate la Norland în 23 iunie 
2016, ce cuprind modalitățile de calcul al cotizaţiei anuale a membrilor; 

 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 
al Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, 
strategii, studii şi prognoză economico – socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi 
europeană; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Adunării Regiunilor Europei pentru anul 2018, în valoare de 4.283 Euro. 

 

Art.2. Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

  Costel Fotea 
 

 

 

Aurelia Domniţeanu/          Director Executiv – 
1 ex./ 01.02.2018                                                                                                                     Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 


