
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru 
al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25902 / 18.04.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 148 din 

01.08.1997 privind aderarea Consiliului Judeţului Galaţi la Adunarea Regiunilor Europei, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 58 din 
28.04.2016 privind reglementarea unor aspecte referitoare la calitatea Consiliului Judeţean 
Galaţi de membru al Adunării Regiunilor Europei; 

Având în vedere adresa nr. 25902/01.11.2018 prin care ARE aduce la cunoştinţa 
Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiilor anuale aferente Consiliului Județean 
Galați; 

Având în vedere prevederile art. 3 din Statutul ARE aprobat la St Polten, Austria în 
31.05.2017 și a art. 3 din Procedurile ARE aprobate la Nordland în 23.06.2016, ce cuprind 
modalitățile de calcul al 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, 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. 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. (1) Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de 
membru al Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2019 în valoare de 4.399 Euro 
(echivalent în lei). 

(2) Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Adunării Regiunilor Europei, pentru anul 2017 în valoare de 4.170 Euro (echivalent în lei). 

Art.2. Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Galaţi răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

Carmen Coca/                                                                                                                                                                D.ex. Camelia Epure 
1 ex./15.04.2019   

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 25902 / 18.04.2019 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 

cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017 
 
 

Adunarea Regiunilor Europei este cea mai largă reţea independentă de regiuni din Europa, 
reunind peste 250 de regiuni din 35 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. 60% din membrii 
săi aparţin ţărilor din Uniunea Europeană, iar 40% sunt din afara UE.  
 
ARE doreşte să joace rolul de pionier şi motor în promovarea regionalismului european. 
Datorită potenţialului pe care îl oferă în prezent, regiunile constituie forţa motrice pentru 
viitoarea dezvoltare socio-economică pe întreg continentul european.  
 
Principalele obiective avute în vedere de Adunarea Regiunilor Europei sunt: 

 stabilirea principiului subsidiarităţii ca principiu director pentru procesul decizional în 
Europa; 

 promovarea intereselor regionale în faţa factorilor de decizie politică europeni şi 
naționali; 

 întruchiparea şi reflectarea dimensiunii regionale în Europa aşa încât aceasta să 
ajungă vizibilă pe continentul european; 

 garantarea faptului că regiunile rămân o forță motrice pentru dezvoltarea politică, 
economică și socială, în vederea realizării unei Europe pe mai multe nivele. 

 
ARE îşi desfăşoară activitatea în teritorii, pe tematici importante selectate de către preşedinţii 
regiunilor membre, pentru a răspunde provocărilor cu care aceştia se confruntă, în calitate de 
lideri regionali, printre care: dezvoltarea economică, tinerii, economia de argint (proiecte 
destinate vârstnicilor), e-sănătatea (e-health), parteneriatul estic, cooperarea internaţională 
şi, bineînţeles, politicile Uniunii Europene.  
 
Pentru a-şi fructifica activităţile şi pentru a obţine cele mai bune rezultate, ARE este 
organizată în comisii tematice la care politicienii pot participa direct, dezbate şi schimba 
practici, propune soluţii şi lua împreună decizii pe care echipa le va duce mai departe.  
 
Consiliul Judeţean Galaţi a aderat la Adunarea Regiunilor Europei încă din anul 1997, dată 
de la care a participat, în acest cadru, la o serie de activităţi menite să sprijine promovarea 
intereselor regionale 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. 
 
Ca urmare a rezultatelor bune obţinute în colaborarea anterioară cu această organizaţie, 
Consiliul Judeţean Galaţi doreşte, în continuare, realizarea unor obiective precum: 

 stabilirea de noi contacte şi demararea de noi proiecte comune cu alte regiuni membre 
ARE; 

 schimburi de experienţă cu regiuni europene sau organizaţii ale acestora în domenii 
de interes pentru judeţul Galaţi; 

 primirea de informaţii corecte, coerente şi de actualitate privind politicile 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 
dezvoltării regionale şi nu numai, disponibile la nivel european; 



 participarea la activităţi comune având ca scop formarea funcţionarilor publici sau a 
aleşilor în domenii ce ţin de dezvoltarea regională şi politicile publice europene. 

 
În conformitate cu Procedurile ARE, art. 3, calitatea de membru al organizaţiei este 
condiţionată de plata unei cotizaţii anuale, care este stabilită în baza unei formule de calcul 
adoptată de Comitetul Executiv al ARE și ratificată de Adunarea Generală din 23 iunie 2016 
din Norland. 
 
Cotizaţia anuală pentru anul 2019 a fost stabilită la valoarea de 4.399 euro, iar cotizaţia 
anuală pentru anul 2017 a fost stabilită la valoarea de 4.170 euro. 
  
Pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în calitate de membru 
al ARE este necesară aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2019, reprezentând 
contravaloarea în lei a sumei de 4.399 euro, precum şi aprobarea plăţii cotizaţiei restante 
pentru anul 2017, reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 4.170 euro. 
 
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 cotizaţiei de membru al 
Adunării Regiunilor Europei, pentru 2019 şi 2017, în forma prezentă. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 15.04.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                         Nr. 25902/ 18.04.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 

 

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

cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 2019 şi 2017 
 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul 
local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), pentru 
2019 şi 2017. 

 
Adunarea Regiunilor Europei este cea mai largă reţea independentă de regiuni din Europa, 
reunind peste 250 de regiuni din 35 de ţări şi 16 organizaţii interregionale. 60% din membrii 
săi aparţin ţărilor din Uniunea Europeană, iar 40% sunt din afara UE.  
 
Consiliul Judeţean Galaţi a aderat la Adunarea Regiunilor Europei încă din anul 1997, dată 
de la care a participat, în acest cadru, la o serie de activităţi menite să sprijine promovarea 
intereselor regionale 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. 
 
 

Pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în calitate de membru 
al ARE este necesară aprobarea plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2019, reprezentând 
contravaloarea în lei a sumei de 4.399 euro, precum şi aprobarea plăţii cotizaţiei restante 
pentru anul 2017, reprezentând contravaloarea în lei a sumei de 4.170 euro. 
 
 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază: 
- art. 3 din Statutul Adunării Regiunilor Europei care prevede că „Calitatea de membru ARE 
depinde de plata unei cotizaţii anuale”; 
- art. 3 din Procedurile ARE, punctul 3.1. care prevede că „Cotizaţia anuală este datorată 
pentru anul în curs şi trebuie plătită la timp şi în totalitate.” şi punctual 3.2 care prevede că 
„Cotizaţia pentru membrii plini este bazată pe numărul populaţiei şi pe PIB per capita al 
regiunilor membre. Este calculată şi decisă de Comitetul Executiv şi ratificată de Adunarea 
Generală.” ,  
- prevederile art. 91 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 al Consiliului Judeţean Galaţi. 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 

 

 
 
 
Carmen Coca/                                                  D Ex – Camelia Epure 
1 ex./15.04.2019                                                                                                                           


