
 

 
HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din_____________ 2019 
 

privind: plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă pentru 
anul 2019 

Iniţiator: preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1408 /16.04.2019   

 
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 şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 305 din 25 septembrie 2009 
privind aprobarea asocierii judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul Brăila, 
judeţul Buzău, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă; 

Având în vedere Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 37 din 23 februarie 2018 privind aprobarea contribuţiei anuale de 
membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est ”pentru Situaţii de Urgenţă; 

Având în vedere adresa nr. 4310/23.01.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 
1408/23.01.2019;  

Având în vedere art. 12, 17 şi art. 91 alin. (5) lit. a) pct. 8,  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 județului Galaţi, a contribuţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est”  pentru Situaţii de Urgenţă pentru anul 
2019, în valoare de 25.000 lei. 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud 

– Est” pentru Situaţii de Urgenţă. 
(2) De punerea în aplicare a prezentei hotărâri va răspunde Direcția Economie și 

Finanțe. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
   

 

 

Custură Gabriel-Iulian / 
Custură Gabriel-Iulian /1 ex.                                                                                     D.Ex. Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                Nr. 1408 din 16.04.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind plata, din bugetul local al județului Galaţi, a contribuţiei 

de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru 
Situaţii de Urgenţă pentru anul 2019 

 

Prin Hotărârea 305 din 25 septembrie 2009, Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat asocierea 
judeţului Galaţi cu judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă.  
În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru 
Situaţii de Urgenţă din 23 februarie 2018 a fost adoptată Hotărârea nr. 37 privind aprobarea 
cotizaţiei anuale pentru fiecare membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – 
Est” pentru Situaţii de Urgenţă în valoare de 25.000 lei. Această sumă s-a stabilit avându-se în 
vedere necesarul de cheltuieli pentru funcţionarea Asociaţiei, cheltuieli care au fost împărţite 
în mod egal între cei șase membrii fondatori ai Asociaţiei, conform prevederilor statutare şi 
principiilor parteneriatului.  
Sumele reprezentând cotizaţiile membrilor sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 
personal, a celor cu consumabilele, a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor, precum 
şi a cheltuielilor neprevăzute. 
Obiectivul general al Asociaţiei îl reprezintă crearea premiselor necesare asigurării populaţiei 
cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii 
economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţa publică în 
situaţii de urgenţă. Asociația a fost creată în vederea respectării prevederilor Programului 
Operațional Regional 2007 – 2013, unde pentru Axa prioritară 3, Domeniul de intervenție 3.3 
singurele structuri eligibile să depună aplicațiile pentru dotarea cu echipamente pentru situații 
de urgență erau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară înființate de consiliile jdețene din 
regiunea respectivă. Asociația astfel înființată trebuie să asigure managementul proiectelor, să 
păstreze relația cu finanțatorul (Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice) și să 
asigure sustenabilitatea proiectelor, în sensul menținerii funcționării echipamentelor 
achiziționate prin proiect, menţinerea proprietăţii şi a regimului de utilizare a acestora.  
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă a implementat 
proiectul regional „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud – Est” în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de 
intervenţie 3.3 – Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă. 

 Ca urmare a implementării proiectului, judeţul Galaţi beneficiază de trei autospeciale pentru 
lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare şi trei autospeciale de capacitate medie, o 
autospecială pentru descarcerări grele, două ambulanţe de prim ajutor şi o ambulanţă de 
reanimare. 

           În vederea asigurării funcționării activității Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – 
Est” pentru Situaţii de Urgenţă și pentru respectarea prevederilor parteneriatului este 
necesară asigurarea cotizației aferente anului 2019, în valoare de 25.000 lei. 
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, judeţeană, regională şi europeană ale Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind plata, din 
bugetul local al județului Galaţi, a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă în forma prezentată. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
FOTEA COSTEL 

 
Custură Gabriel-Iulian/                                                                                                                                 D. Ex. Epure Camelia 
Custură Gabriel-Iulian/1 ex.   



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 1408 din 16.04.2019 
 

 
                                                          RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind plata, din bugetul local al județului  Galaţi, a contribuţiei de 
membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de 

Urgenţă pentru anul 2019 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de hotărâre, 
obiectivul urmărit fiind plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a cotizaţiei de membru în 

cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă. 

 
Conform prevederilor legale consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în 
numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, la funcţionarea şi dezvoltarea unor 
organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în 
condiţiile legii. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 305 din 25 septembrie 2009 privind aprobarea asocierii 
judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul Brăila, judeţul Buzău, judeţul Constanţa, 
judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – 

Est” pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă nr. 37 din 

23 februarie 2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale de membru în Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Sud – Est pentru Situaţii de Urgenţă”; 
- Adresa nr. 4310/23.01.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de 
Urgenţă înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 1408/23.01.2019. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind plata din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi a 

contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii 

de Urgenţă îndeplineşte condiţiile pentru a fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în 
forma prezentă, având în vedere prevederile art. 17 şi ale art. 91, alin. (5) lit. a), pct. 8 şi alin. (6) lit. c) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54, lit. “b” din Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Prezentul proiect de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 

 
 
 
 
 
 
 
Custură Gabriel-Iulian/ 
Custură Gabriel-Iulian/1 ex.                                                                                   D.Ex. Camelia Epure 
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Probleme Juridice 

 

Director 
Executiv, 

Director 
Executiv, 

Arhitect Şef, 
Director 
Executiv, 

Şef serviciu, 

Camelia Epure Stoica George 
Mărioara 

Dumitrescu 
Constantin  

Cristea 
Andrei 

Mişurnov 


