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HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către Agenția pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 13036 / 19.11.2019  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi;  
Având în vedere adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare 

Sud – Est nr. 35429/18.11.2019 referitoare la contribuția Consiliului Județean Galați la Bugetul 
de Venituri și Cheltuieli al instituţiei pentru anul 2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați 
cu nr. 13036/18.11.2019; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeteană, 
regională şi europeană din cadrul Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. (h), alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 700.000,00 lei din bugetul local al Județului Galați 
pentru anul 2019, după cum urmează: 

- 450.000,00 lei reprezentând contribuția necesară funcționării Agenției pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (ADR Sud - Est); 

- 250.000,00 lei reprezentând contribuția necesară funcționării Biroului Regional de 
Cooperare Transfrontalieră Iași pentru granița România – Moldova (BRCT Iași). 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunică Agenției pentru Dezvoltare Regională a 

Regiunii de Dezvoltare Sud – Est. 
           (2) Direcția Economie și Finanțe răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 
 
 
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.13036 din 19.11.2019 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor contribuții financiare ale  

Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii  
de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019 

 
 

Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate 
de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori (privaţi, 
publici, voluntari), în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi al asigurării unei economii 
dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local.  
 
În România, politica de dezvoltare regională este coordonată de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice. Unitatea de implementare a politicii de dezvoltare 
regională la nivel teritorial este reprezentată de regiunea de dezvoltare, constituită prin 
asocierea benevolă a unor judeţe vecine, fără a fi o unitate administrativ teritorială şi fără a 
avea personalitate juridică. Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est, 
alături de judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.  
 
Consiliul pentru Dezvoltare Regională este organismul regional deliberativ, fără 
personalitate juridică, care este constituit şi funcţionează pe principii parteneriale la nivelul 
fiecărei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităţilor de elaborare şi monitorizare 
ce decurg din politicile de dezvoltare regională. Acesta este constituit din președinții 
consiliilor județene și din câte un reprezentant, din fiecare județ, din partea municipiilor, 
orașelor și comunelor. 
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud - Est este o organizaţie ne-guvernamentală, non 
profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care a fost creată în vederea facilitării 
absorbţiei fondurilor de tip structural la nivelul celor şase judeţe componente ale regiunii, 
atât prin activitatea de promovare a identităţii regionale cât şi prin administrarea 
programelor europene. 
 
Conform art. 7, alin (3) din Legea nr. 315/ 2004 privind dezvoltarea regională în România, 
cu modificările şi completările ulterioare, ”sumele reprezentând contribuțiile financiare ale 
consiliilor județene (...) se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora”. Totodată, art. 7, 
alin (4) prevede: ”Consiliile judetene (...) adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor 
pentru dezvoltare regională”. 
 
Odată cu apariţia instrumentelor de finanţare pentru cooperare transfrontalieră, au fost 
înfiinţate Birourile Regionale de Cooperare Transfrontalieră (BRCT), ai căror membri 
fondatori sunt agenţiile pentru dezvoltare regională (ADR), conform legii. Judeţul Galaţi este 
eligibil în cadrul programului ce vizează graniţa comună cu Republica Moldova, astfel că la 
constituirea bugetului ADR trebuie să alocăm o contribuţie pentru funcţionarea BRCT Iaşi. 
Menţionăm că fiecare judeţ care are graniţă comună cu alte ţări, asigură o contribuţie pentru 
funcţionarea biroului de cooperare transfrontalieră aferent. 
 
Astfel, pentru anul 2019, valoarea contribuției Consiliului Județean Galați se menține la 
nivelul anului 2018, respectiv suma de 700.000 lei. 
 



Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare pentru cheltuielile de 
funcționare și pentru realizarea activităților de implementare a programelor derulate de 
ADR Sud-Est, se impune alocarea sumei de 700.000 lei din  bugetul local al Județului 
Galați pentru anl 2019, după cum urmează: 
- 450.000 lei reprezentând contribuţia necesară funcţionării Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est (ADR Sud-Est);  
- 250.000 lei reprezentând contribuţia necesară funcţionării Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră Iaşi pentru graniţa România – Moldova (BRCT Iași). 
 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,   

 

COSTEL FOTEA 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Simona Elisei/                                                                                                                          Director Executiv –                                              
1 ex./18.09.2019                                                                                                                       Camelia Epure                                                     



Simona Elisei /                                          Director Executiv – 
1 ex./18.10.2019                                                                                                                             Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 13036 din 19.11.2019 
 
                                                 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea unor contribuții financiare ale  

Județului Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii  
de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea unor contribuții financiare ale Județului Galați către 
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru anul 2019. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est nr. 
35429/18.11.2019 referitoare la contribuția Consiliului Județean Galați la Bugetul de Venituri și 
Cheltuieli al instituţiei pentru anul 2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
13036/18.11.2019. 
 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică - socială a 
județului, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de 
credite, modul de utilizarea a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, 
conform prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea unor contribuții financiare ale Județului 
Galați către Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est pentru 
anul 2019, întruneşte condiţiile de legalitate, având în vedere prevederile art. 7 alin. (2) lit. (h), 
alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   

 

Direcţia Programe 
 
 

 Director executiv, 

Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
 
 

          Director executiv, 

Constantin Cristea 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

George Stoica 

Direcţia Arhitect Şef 
 
 

Arhitect Şef, 
Mărioara Dumitrescu 

Serviciul contencios şi 
probleme juridice  

 

Şef serviciu, 


