
 

 

 
HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru 
al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018 

Iniţiator: Dl Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați, 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9759 / 06.02.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 22.12.2000 

privind aderarea Judeţean Galaţi la Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei; 
Având în vedere adresa nr. 9759/2.11.2017 prin care CRPM aduce la cunoştinţa 

Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiei pentru anul 2018; 
Având în vedere prevederile art. 5.2 și 8.2.a din Statutele Asociației Conferința Regiunilor 

Periferice Maritime ale Europei cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a CRPM de la Helsinki, Finlanda din 19-20 

octombrie 2017, privind stabilirea 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 
Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2018 în valoare de 
4.679 Euro (echivalent în lei). 

 
Art.2. Direcţia Economie și Finanţe 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 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 9759 / 06.02.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului 
Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale 

Europei (CRPM), pentru anul 2018 
 
Conferința Regiunilor Periferice Maritime (CRPM) a fost creată în anul 1973 urmărind, în 
principal creşterea nivelului de implicare a regiunilor în procesul de integrare europeană, 
reducerea decalajelor în domeniul competitivităţii între partea centrală a Europei şi zonele 
periferice și îmbunătăţirea interfeţelor maritime ale Europei. 
Membrii CRPM sunt 160 de regiuni din 28 de ţări şi reprezintă aproximativ 200 de milioane 
de locuitori.  
 
Obiectivele urmărite de această organizație în activitatea desfășurată sunt: 

 abordarea dezavantajelor întâmpinate de periferiile Europei; 

 promovarea dimensiunii maritime a Europei; 

 exploatarea beneficiilor de a fi aproape de cetăţenii Europei; 

 să facă auzită vocea regiunilor într-o lume a globalizării. 
 
Şase comisii promovează şi apără interesele celor 160 de regiuni membre. 
Fiecare comisie geografică are propria structură organizatorică, astfel încât să poată 
promova identitatea sa specifică şi să poată coopera pe subiecte de interes comun, în 
acelaşi timp  contribuind la coeziunea şi unitatea conferinţei:  

 Comisia Insulelor a fost înfiinţată în 1979 pentru a apăra ideea că o insulă nu este 
sinonim cu izolare. 

 Comisiile Arcului Atlantic, Mării Nordului şi Intermediteraneană au fost înfiinţate în 
1989. Comisia Arcului Atlantic îşi propune să facă coasta vest-europeană mai 
dinamică în faţa schimbării centrului de greutate la est. Comisia Mării Nordului 
lucrează să transforme bazinul mării într-o entitate economică majoră. Comisia 
Intermediteraneană se axează pe sudul Mării Mediteraneene şi pe dezvoltarea  
dialogului euro-mediteranean. 

 Comisia Mării Baltice a fost creată în 1996. Anticipând valuri succesive de extindere 
a UE, acesta promovează cooperarea cu noi membri şi Rusia. 

 Comisiile Mării Negre şi a Balcanilor au fost create în 2002/2003. Ele au fuzionat în 
2004 cu scopul de a dezvolta proiecte comune şi de a promova pacea şi 
stabilitatea. Comisia Balcanilor şi Mării Negre din cadrul CRPM reuneşte, în 
prezent, 30 regiuni din Grecia, Turcia, România, Bulgaria, Croaţia şi Ucraina. Ea 
are parteneriate speciale cu Serbia, Georgia şi Republica Moldova. 

 
Consiliul Judeţean Galaţi este membru cu drepturi depline al Conferinţei Regiunilor 
Periferice Maritime din luna decembrie 2000, dată de la care a participat, în acest cadru, la 
o serie de activităţi menite să sprijine promovarea intereselor regiunilor periferice maritime 
la nivel internaţional şi în faţa instituţiilor europene cu rol de decizie, promovarea 
cooperării regionale şi interregionale la nivel european, a colaborării cu celelalte regiuni 
sau structuri asociative ale acestora existente în Europa. 
 

http://www.medregions.com/


Ca urmare a rezultatelor bune obţinute în colaborarea anterioară cu această organizaţie, 
Consiliul Judeţean Galaţi doreşte, în continuare, realizarea unor obiective precum: 

 promovarea cooperării, păcii şi stabilității în zona Balcanilor şi Mării Negre; 

 stabilirea de noi contacte şi demararea de noi proiecte comune cu alte regiuni cu 
profil silimar; 

 schimburi de experienţă și stimuarea relațiilor comerciale; 

 primirea de informaţii corecte, coerente şi de actualitate privind politicile, în 
domeniul politicilor maritime europene sau actele normative europene aflate în 
dezbatere şi transmiterea punctului propriu de vedere în conformitate cu interesul    
local; 

 primirea, în timp util, de informaţii corecte asupra surselor de finanţare destinate 
susținerii activităților periferice maritime şi nu numai, disponibile la nivel european; 

 participarea la activităţi comune în domenii de interes pentru județul Galați. 
 
În cadrul Adunării Generale a CRPM de la Helsinki, Finlanda din 19-20 octombrie 2017, 
cotizaţia anuală a fost stabilită la valoarea de 0,01174 Euro / locuitor, dar nu mai puțin de 
7.301 Euro pentru regiunile care au o populaţie de până la 621.760 de locuitori. În funcţie 
de nivelul de dezvoltare a ficărei regiuni membre, reflectat în PIB-ul acesteia, se poate 
aplica şi o reducere de până la 50% din valoarea totală a cotizaţiei. 
De asemenea, în calitate de membru al Comisiei Balcanilor și Mării Negre, județul Galați 
trebuie să achite o cotizație de 1.029 Euro. 
 
În consecinţă, pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în 
calitate de membru al CRPM este necesară achitarea cotizaţiei aferente anului 2018 
reprezentând contravaloarea în lei a sumei de de 4.679 Euro. Suma include reducerea de 
50% aferentă unui PIB pe cap de locuitor mai mic de 50% faţă de valoarea medie a PIB-
ului la nivel european şi cotizaţia aferentă calităţii de membru al Comisiei Balcanilor. 
 
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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de 
membru al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM) pentru anul 
2018 în forma prezentă. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aurelia Domniţeanu/            Director Executiv – 
1 ex./ 1.02.2018                                                                                                                        Camelia Epure  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
Nr. 9759/ 06.02.2018 
 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, 
a contribuţiei de membru al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei 

(CRPM) pentru anul 2018 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din 
bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinței Regiunilor 
Periferice Maritime ale Europei (CRPM) pentru anul 2018. 

 
Conferința Regiunilor Periferice Maritime (CRPM) a fost creată în anul 1973 urmărind, în 
principal creşterea nivelului de implicare a regiunilor în procesul de integrare europeană, 
reducerea decalajelor în domeniul competitivităţii între partea centrală a Europei şi zonele 
periferice și îmbunătăţirea interfeţelor maritime ale Europei. Membrii CRPM sunt 160 de 
regiuni din 28 de ţări şi reprezintă aproximativ 200 de milioane de locuitori.  
 
Consiliul Judeţean Galaţi este membru cu drepturi depline al Conferinţei Regiunilor 
Periferice Maritime din luna decembrie 2000, dată de la care a participat, în acest cadru, la 
o serie de activităţi menite să sprijine promovarea intereselor regiunilor periferice maritime 
la nivel internaţional şi în faţa instituţiilor europene cu rol de decizie, promovarea 
cooperării regionale şi interregionale, a colaborării cu celelalte regiuni sau structuri 
asociative ale acestora existente în Europa. 
 
 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în calitate de 
membru al CRPM este necesară achitarea cotizaţiei aferente anului 2018 reprezentând 
contravaloarea în lei a sumei de de 4.679 Euro. Suma include reducerea de 50% aferentă 
unui PIB pe cap de locuitor mai mic de 50% faţă de valoarea medie a PIB-ului la nivel 
european şi cotizaţia aferentă calităţii de membru al Comisiei Balcanilor. 
 
 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 5.2 și 8.2.a din 
Statutul Asociației Conferința Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, hotărârile 
Adunării Generale a CRPM de la Helsinki, Finlanda din 19-20 octombrie 2017, privind 
stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor, precum şi prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din 
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului 
Galaţi, a contribuţiei de membru al Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei 
(CRPM) 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. 
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Aurelia Domniţeanu/               Director Executiv – 
1 ex./ 01.02.2018                                                                                                                          Camelia Epure 


