
 

 

 
 

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației către 
Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2018  

Iniţiatori: Dl Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1800 / 06.02.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire la 
aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru 
înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 72/06.08.2012 cu privire la 
modificarea Hotărârii nr. 651/29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în calitate de membru 
fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Județean Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din 
municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă 
„Prut - Dunăre” Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 1800/05.02.2018 de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă 
”Prut-Dunăre” Galați; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (6), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificǎrile şi completǎrile 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 Consiliului Judeţean Galaţi, a cotizației de 

membru al Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, pentru anul 2018, în 

valoare de 50.000 lei; 
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Art.2.  (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă 

„Prut - Dunăre”.  

            (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 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marcu Eugenia/Marcu Eugenia                                             Director Executiv – 
1 ex./ 05.02.2018                                                                                                                                             Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 1800 din 06.02.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, 
a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați,  

pentru anul 2018 

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi a fost înfiinţată ca urmare a 
implementării de către Camera Agricolă a Judeţului Galaţi, în parteneriat cu Consiliul 
Judeţean Galaţi, a proiectului “Grup de Lucru pentru gestionarea durabilă a fondului 
piscicol în judeţul Galaţi, zona pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară 
Mila 76”.  
 

Grupul Local pentru zona pescărească creat la nivelul judeţului Galaţi vizează 
implementarea unei strategii specifice în scopul dezvoltării şi creşterii calităţii vieţii 
populaţiei din Lunca Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară.  
 

Principalele obiective ale Asociaţiei sunt: 
- implementarea strategiei integrate de dezvoltare locală a zonei pescăreşti, având ca 

punct de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 
- evaluarea, selecţia şi monitorizarea implementării proiectelor care vor fi finanţate din 

fonduri europene, în cadrul strategiei integrate de dezvoltare locală a zonei pescăreşti 
vizate; 

- susţinerea măsurilor/acţiunilor orientate spre creşterea calităţii vieţii locuitorilor din 
zona pescărească; 

- diversificarea, restructurarea şi redirecţionarea activităţilor economice în scopul creării 
de locuri de muncă suplimentare în interiorul şi/sau în afara sectorului piscicol; 

- sprijinirea/susţinerea iniţiativelor locale în vederea valorificării produselor piscicole în 
scopul creşterii valorii adăugate a acestora; 

- promovarea cooperării naţionale şi internaţionale între grupurile din zonele de pescuit, 
în principal prin relaţionare şi răspândirea celor mai bune practici; 

- promovarea, informarea şi animarea comunităţilor pescăreşti; 
- alte activităţi de sprijin şi asistenţă pentru susţinerea dezvoltării durabile a zonei 

pescăreşti din judeţul Galaţi. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651 din 29 iunie 2011 privind aprobarea 
asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi 
cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea 
Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi, membrii au obligaţia de a 
plăti anual o cotizaţie al cărei cuantum este stabilit în şedinţa Adunării Generale a 
Asociaţiei. 
 

Având în vedere calitatea de membru fondator şi prevederile statutare, reprezentanţii 
Asociaţiei au transmis adresa nr. 1800/05.02.2018 prin care a fost solicitată plata cotizaţiei 
Consiliului Judeţean Galaţi în valoare de 50.000 lei, pentru anul 2018. 
 

În cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007-2013, Asociația pentru Dezvoltare 
Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați a implementat în perioada 25 aprilie 2012 - 31 decembrie 
2015 Strategia de dezvoltare a zonei pescărești Prut-Dunăre, în valoare de 3.004.136,85 
euro. S-au organizat 4 sesiuni de primire proiecte la nivelul FLAG Galați, în cadrul cărora 
s-au depus 49 proiecte în valoare de 17.831.550,24 lei. 
 

Printre beneficiarii proiectelor de dezvoltare a comunităților pescărești din județul Galați 
sunt și instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Galați, respectiv Centrul Cultural 
”Dunărea de Jos”, Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al 



 

judeţului Galaţi și Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan Angheluță”. Proiectele 
realizate de aceste instituții au fost finalizate iar finanțarea nerambursabilă a acoperit 
100% din valoarea eligibilă a proiectelor. Printre proiectele realizate de aceste instituții 
menționăm ”Muzeul Pescăresc”, ”Amenajare Bază de Agrement cu specific Pescăresc la 
baza Zătun” și ”Refacerea potențialului piscicol al Bălții Zătun”. Totodată printre UAT-urile 
beneficiare de proiecte menționăm UAT Municipiul Galați, UAT Frumușița, UAT Tulucești 
și UAT Oancea. 
 

Consiliul Județean Galați nu a depus proiecte, deoarece are calitatea de membru fondator 
al Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi și se află în conflict de 
interese. 
 

În cadrul Priorităţii Uniunii 4 a Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 
2014-2020, Asociația pentru Dezvoltare Durabilă “Prut-Dunăre” Galați a contractat 
Strategia de dezvoltare a zonei pescărești Prut-Dunăre cu o valoare totală a grantului de 
2.000.000 Euro. Aceasta se va derula pe o perioada de 7 ani, respectiv până la 31 
decembrie 2023.  
 

Având în vedere faptul că pentru implementarea proiectelor finanțate în cadrul acestui 
program de finanțare nu este reglementat cadrul legislativ pentru solicitarea pre-
finanțărilor, beneficiarii de proiecte sunt în situația de a asigura în avans resursele 
financiare necesare derulării proiectelor urmând ca după aprobarea cererilor de 
rambursare de către Autoritatea de Management să se deconteze cheltuielile efectuate. 
 

Mai mult decât atât, varianta atragerii de resurse financiare prin încheierea unor contracte 
de credit cu instituțiile bancare nu este posibilă deoarece în cadrul Priorității Uniunii: PU4 – 
Creșterea gradului de ocupare a forței de munca și sporirea coeziunii teritoriale, Măsura: 
III.2 – Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității a Programului Operațional pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, 
semnatarii contractelor de finanțare sunt entități juridice special create în scopul 
implementării strategiilor de dezvoltare a zonelor pescărești, au caracter non-profit. În 
aceste condiții, aceste organizații nu pot îndeplini condițiile de eligibilitate pentru obținerea 
unei finanțări prin creditare. 
 

Având în vedere considerentele menționate anterior, pentru obținerea resurselor financiare 
necesare derulării proiectului, unica soluție identificată este aceea de a solicita membrilor 
din Adunarea Generală a Asociației cotizații/contribuţii ce pot alcătui un fond de rulaj 
adecvat îndeplinirii misiunii asumate prin statut. În plus, pentru anul 2018 sunt prevăzute 
cheltuielile aferente selecției proiectelor și contractării acestora. 
 

Dat fiind complexitatea activității Asociaţiei, considerăm oportună plata din bugetul local al 
judeţului Galaţi a cotizaţiei pentru anul 2018, către Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă 
„Prut - Dunăre” Galaţi, în scopul implementării strategiei de dezvoltare a zonei pescărești 
pentru perioada 2014-2020.  
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

PREȘEDINTE, 

Costel FOTEA 

 

Eugenia Marcu/ 
1 ex. 05.02.2018 

                                             Director Executiv, 
                                           Epure Camelia 



 

 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 1800/ 06.02.2018 
 
 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 

cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați,  
pentru anul 2018 

 
 

Iniţiatorii prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul 
local al judeţului Galaţi, a cotizației către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” 
Galați, pentru anul 2018. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire la aprobarea asocierii, 
în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu instituţii 
publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei 
pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi; 

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 72/06.08.2012 cu privire la modificarea Hotărârii 
nr. 651/29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a 
judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul 
Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - 
Dunăre” Galaţi; 

- adresa nr. 1800/05.02.2018 de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” 
Galați. 
 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local al Consiliului Judeţean 
Galaţi, a contribuţiei de membru către Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” 
Galați, pentru anul 2018, îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a 
Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b din 
Regulamentul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi aproba 
prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

Direcţia 
Arhitect Șef 

Direcţia 
Patrimoniu 

Serviciul 
contencios și 

probleme 
juridice  

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect Șef, 
Director 

Executiv, 

 
Şef serviciu, 

 

Camelia  
Epure 

George  
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu  

Constantin 
Cristea 

Mişurnov 
Andrei 

 

    

 

 

 

Eugenia Marcu/ 
Eugenia Marcu/ 
1 ex./05.02.2018 

                                         Director Executiv 
                                       Camelia Epure 

  

 
                                                                                                                                                                     


