
 

 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 

privind: aprobarea contribuției proprii pentru implementarea, în anul 2018, a 
activităților descrise în Programul de cooperare aferent Convenției cadru de 
cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați prin 
Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin 
Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1856 / 06.02.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere Acordul de cooperare semnat între județul Galați, România și regiunea 

Aquitaine, Franța în februarie 2000; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 98 / 27 august 2015 privind 

aprobarea Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială 
Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine 
prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017; 

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, județeană, regională şi europeană ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) și 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 alocarea contribuţiei proprii de 20.000 de lei pentru implementarea, în anul 

2018, a activităților descrise în Programul de cooperare aferent Convenției cadru de cooperare 

descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și 

Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine. 

 
Art.2. Direcția de Economie și Finanţe și Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aurelia Domnițeanu/        Director Executiv – Camelia Epure 
1 ex./ 05.02.2018                                                                                                                                      

 
Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul Judeţului, 
Paul Puşcaş 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.1856  din 06.02. 2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii pentru 

implementarea, în anul 2018, a activităților descrise în Programul de cooperare 
aferent Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea 

administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea 
administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 

2015-2017 
 

Cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi (România) şi Consiliul Regional 
Aquitaine (Franţa) a fost iniţiată în anul 2000 prin semnarea unui Acord de cooperare între 
cele două unități administrativ-teritoriale. De atunci relaţiile de cooperare dintre cele două 
regiuni s-au concretizat prin mai multe proiecte de cooperare în perioadele 2003-2006, 2007-
2008, 2009-2010, 2011-2013, respectiv 2015-2017dezvoltând activităţi în domenii precum 
sănătate şi formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare şi 
cel viti-vinicol), administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. 
 
Proiectele implementate în perioadele amintite au avut ca obiectiv principal cooperarea 
durabilă între Galaţi şi Aquitaine în domenii esenţiale pentru dezvoltarea economică şi 
socială a regiunilor partenere, atingându-se totodată și următoarele obiective specifice: 
- ameliorarea situaţiei sanitare din Galaţi prin participarea la formări pentru personalul 
medical; 
- favorizarea dezvoltării sectorului agroalimentar prin sprijinirea formărilor iniţiale şi 
profesionale prin întruniri tehnice şi stagii şi, pe termen mai lung, prin schimburi între liceele 
din cele două regiuni; 
- dezvoltarea sectorului viti-vinicol din Galaţi cu sprijinul specialiştilor din Aquitaine şi 
sprijinirea dezvoltării întregului sector agricol. În acest sens, gradul înalt de experienţă în 
domeniu al părţii franceze a reprezentat un sprijin real pentru agricultura judeţului Galaţi; 
- realizarea unor schimburi şi formări pentru profesori și studenţi între Facultatea de Drept din 
Galaţi şi cea din Bordeaux care a contribuit la aprofundarea cunoştinţelor de drept european 
şi politici europene şi a favorizat accesul la fondurile europene;  
- amplificarea intervenţiilor colectivităţilor teritoriale în favoarea mobilităţii internaţionale a 
tinerilor cetăţeni europeni pentru a creşte atractivitatea teritoriului naţional. Aceste intervenţii 
au permis schimbul de experienţă între liceenii şi studenţii din cele două regiuni. 
 
Printre rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor de cooperare descentralizată 
Galați-Aquitaine se numără: 
-  înființarea Facultății de Medicină și Farmacie și a Școlii de Moașe și îmbunătățirea 
constantă a condiţiilor de funcţionare a acestora şi a serviciilor medicale din Galaţi; 
-  introducerea unor noi forme de organizare profesională în domeniul viti-vinicol; 
-  ameliorarea guvernării locale şi îmbunătăţirea administraţiei locale; 
-  sprijin la crearea unei Europe a cetăţenilor prin schimburi de tineri; 
-  dezvoltarea socio-economică a celor două regiuni partenere. 
 
În cadrul convenției pentru perioada 2015-2017, cele două regiuni s-au angajat să continue și 
să dezvolte schimburile inițiate anterior, inclusiv prin punerea în aplicare a acțiunilor de 
promovare a dezvoltării economice și sociale, schimbul de bune practici și consolidarea 
cooperării instituționale între Consiliul Județean Galați și Consiliul Regional Aquitaine.  
 



 

Obiectivul acesteia este consolidarea politicilor publice locale prin proiecte de dezvoltare 
integrate, care să implice și societatea civilă. 
 
Domeniile de cooperare se referă la cooperarea instituțională, dezvoltarea formării în sectorul 
sănătății, organizarea profesională și interprofesională în sectorul agro-alimentar precum și 
schimburile în domeniul educației și tineretului. 
 
Aceste domenii au fost stabilite de comun acord de cele două regiuni având în vedere 
experiența anterioară în domeniu, precum și disponibilitatea de participare a partenerilor din 
cele două regiuni. 
 
Bugetul total estimat al programului de cooperare pentru perioada 2015-2017 a fost de 
402.050 Euro, din care Regiunea Aquitaine s-a angajat să contribuie cu o sumă de 149.000 
Euro, Județului Galați revenindu-i o contribuție de 18.000 Euro.  
 
Suma a fost repartizată pe parcursul a 4 ani calendaristici (2015, 2016, 2017 și 2018), având 
în vedere că data încheierii Convenției cadru între Consiliul Judeţean Galați și Consiliul 
Regional Aquitaine 2015-2017 a fost 23 noiembrie 2015, iar perioada de implementare este 
de 3 ani (prevăzută la Articolul 5). Așadar, Convenția amintită produce efecte și în anul 2018, 
până la data de 22 noiembrie 2018, condiții în care este necesară alocarea resurselor 
financiare care să permită derularea activităților cuprinse în programul de activități pentru 
anul în curs. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană ale Consiliului 
Judeţului Galaţi. 
 
 

Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
contribuției proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităților descrise în Programul 
de cooperare aferent Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea 
administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-
teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017. 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aurelia Domnițeanu /         Director Executiv – 
1 ex./ 05.02.2018                                                                                                                    Camelia Epure 

 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 1856 din 06.02.2018  
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea contribuției 
proprii pentru implementarea, în anul 2018, a activităților descrise în Programul de 

cooperare aferent Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea 
administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea 

administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-
2017 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 
de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea contribuției proprii pentru implementarea, în 
anul 2018, a activităților descrise în Programul de cooperare aferent Convenției cadru de 
cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Județul Galați prin 
Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin 
Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017. 
  
Cooperarea descentralizată între Consiliul Județean Galați și Consiliul Regional Aquitaine 
a început pe data de 4 februarie 2000 când s-a semnat Acordul de cooperare între cele 
două unități administrativ-teritoriale, acord cadru pe baza căruia s-au dezvoltat ulterior 
relațiile de cooperare între cele două instituții și regiuni. 
 
De la semnarea acordului inițial, relaţiile de cooperare dintre cele două regiuni s-au 
concretizat prin mai multe proiecte de cooperare descentralizată în perioadele 2003-2006, 
2007-2008, 2009-2010, 2011-2013 și 2015-2017 dezvoltând activităţi în domenii precum 
sănătate şi formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare 
şi cel viti-vinicol), administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. 
 
În cadrul convenției pentru perioada 2015-2017, cele două regiuni s-au angajat să 
continue și să dezvolte schimburile în cadrul cooperării descentralizate inițiate anterior, 
domeniile de cooperare vizând cooperarea instituțională, dezvoltarea formării în sectorul 
sănătății, organizarea profesională și interprofesională în sectorul agro-alimentar, 
schimburile în domeniul educației și tineretului. 
 
Bugetul total estimat al programului de cooperare pentru perioada 2015-2017 a fost de 
402.050 Euro, din care Regiunea Aquitaine s-a angajat să contribuie cu o sumă de 
149.000 Euro, Județului Galați revenindu-i o contribuție de 18.000 Euro, conform 
activităților prevăzute în programul de cooperare.  
 
Având în vedere că data încheierii Convenției cadru dintre Județul Galați și Regiunea 
Aquitaine a fost 23 noiembrie 2015, iar perioada de implementare este de 3 ani 
(prevăzută la Articolul 5), alocarea financiară la care s-au angajat cele două instituții 
trebuie repartizată pe durata a 4 ani calendaristici, inclusiv anul în curs, Convenția 
amintită producând efecte până la data de 23 noiembrie 2018. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Hotărârea CJ Galați nr. 98 / 27 august 
2015 privind aprobarea Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea 
administrativ-teritorială Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea 
administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017 



 

precum și prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. a) și c) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției proprii pentru 
implementarea, în anul 2018, a activităților descrise în Programul de cooperare aferent 
Convenției cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială 
Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galați și Unitatea administrativ-teritorială Regiunea 
Aquitaine prin Consiliul Regional Aquitaine 2015-2017 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. 49 alin. (1), lit. „b” 
din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţului Galaţi. 
 
Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza prezentul 
proiect de hotărâre. 
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Aurelia Domnițeanu/         Director Executiv – 
1 ex./ 05.02.2018                                                                                                                    Camelia Epure 


