
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de 
membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” 
(ACTEDJ), pentru anul 2019 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4469/18.04.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere Hotărârea nr. 87 din 30.09.2008 a Consiliului Judeţean Galaţi 

privind înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” 
şi asumarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 4469/15.04.2019 prin care ACTEDJ aduce la cunoştinţa 
Consiliului Județean Galați cuantumul contribuţiei pentru anul 2019; 

Având în vedere cap. IX, art. 1 şi 2 din Statutul ACT EDJ; 
Având în vedere Decizia Adunării Generale a Asociaţiei de Cooperare 

Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” nr. 9 din 23.11.2018 privind aprobarea 
cuantumului contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” pentru anul 2019; 

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. 17 şi 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 Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, 
pentru anul 2019, în valoare de 8.880 Euro (echivalent în lei). 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos”. 

Art.3. 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. 4469/18.04.2019 
 
 

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

contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea 
Dunărea de Jos”, pentru anul 2019 

 
 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” este o persoană 
juridică fără scop patrimonial, de drept privat, având ca scop promovarea cooperării 
transfrontaliere, în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare trilaterală între 
Guvernele Ucrainei, României şi Republicii Moldova, semnat la 4 iulie 1997, la Izmail şi a 
“Convenţiei – Cadru Europene privind Cooperarea Transfrontalieră a Colectivităţilor sau 
Autorităţilor Teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980. 
 
Asociația reflectă în structura sa componența Euroregiunii ”Dunărea de Jos”, fiind înfiinţată în 
anul 2009 de următorii membrii: 

• Consiliul Judeţean Galaţi, România; 
• Consiliul Judeţean Brăila, România; 
• Consiliul Judeţean Tulcea, România; 
• Consiliul Regional Odesa, Ucraina; 
• Administraţia Regională de Stat Odesa, Ucraina; 
• Consiliul Raional Reni, Ucraina; 
• Consiliul Raional Cahul, R. Moldova; 
• Consiliul Raional Cantemir, R. Moldova. 

 
Asociaţia acţionează în direcţia atragerii de fonduri externe pentru susţinerea activităţilor cu 
caracter transfrontalier, mediază şi facilitează relaţiile de cooperare între actorii locali din cele 
șase unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei dar şi dintre aceştia şi alte structuri 
interesate în dezvoltarea unor iniţiative comune. 
 
Cei 20 ani de cooperare trilaterală în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” au demonstrat că 
parteneriatul euroregional poate aduce beneficii foarte mari, singura limitare fiind dată de 
împărţirea deciziei şi a responsabilităţilor la nivelul tuturor membrilor, în conformitate cu 
legislaţia naţională a fiecăruia, în condiţiile în care nu ar exista o structură cu personalitate 
juridică proprie care să reunească puterea de decizie şi să coordoneze unitar şi integrat 
activităţile de cooperare.  
 
Judeţul Galaţi şi-a asumat responsabilitatea gestionării acestei structuri comune, cu misiunea 
de a contribui semnificativ la atragerea de surse de finanţare pentru proiectele comune ale 
membrilor, de a media şi facilita cooperarea de o parte şi de alta a graniţelor  - rol deosebit 
de important având în vedere poziţia geografică judeţului Galaţi precum şi numeroasele 
avantaje pe care aceasta le poate aduce în perspectiva unui management eficient. 
 
Prin Hotărârea nr. 87 din 30 septembrie 2008 privind înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” şi asumarea unor obligaţii, Consiliul 
Judeţean Galaţi a aprobat conţinutul documentelor constitutive ale Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, precum şi asumarea obligaţiilor pe care le 
presupune funcţionarea acestei structuri. 
 
În conformitate cu statutul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea 
de Jos”, cap. IX, art. 1 şi 2, veniturile Asociaţiei provin, printre altele, din contribuţii ale 



unităţilor administrative-teritoriale membre ale Asociaţiei care se achită din bugetele locale 
ale acestora în valoarea stabilită de Adunarea Generală.  
 
În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 
Dunărea de Jos” din 23 noiembrie 2018 a fost adoptată Decizia nr. 9 privind aprobarea 
cuantumului contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” prin care se stabileşte suma de 8.880 Euro, reprezentând 
contribuţia fiecărui membru. Această sumă a fost stabilită avându-se în vedere necesarul de 
cheltuieli pentru funcţionarea Asociaţiei, cheltuieli care au fost împărţite în mod egal între 
membrii Asociaţiei, conform prevederilor statutare şi principiilor parteneriatului. 
 
Sumele reprezentând contribuţiilor membrilor sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcționare și pentru realizarea şi implementarea proiectelor în care Asociaţia are calitate de 
aplicant principal sau partener în cadrul diferitelor proiecte finanțate prin Programele de 
Cooperare Teritorială sau din alte surse de finanțare externă. 
 
Având în vedere necesitatea de dezvolta cooperarea transfrontalieră în zona Dunării de Jos 
în contextul lansării de noi programe europene ce finanţează activităţile derulate cu parteneri 
din R. Moldova şi Ucraina, este necesară susţinerea financiară a Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” prin plata contribuţiei de membru aferentă 
anului 2019, în conformitate cu angajamentul luat de Consiliului Judeţean Galaţi prin 
aprobarea şi semnarea documentelor constitutive. 
 
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 Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru 
anul 2019 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. 4469/18.04.2019 

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 

contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea 
Dunărea de Jos”, pentru anul 2019 

 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul 
local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos”, pentru anul 2019. 

Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” este o persoană 
juridică fără scop patrimonial, de drept privat, având ca scop promovarea cooperării 
transfrontaliere, în conformitate cu prevederile Protocolului de colaborare trilaterală între 
Guvernele Ucrainei, României şi Republicii Moldova, semnat la 4 iulie 1997, la Izmail şi a 
“Convenţiei – Cadru Europene privind Cooperarea Transfrontalieră a Colectivităţilor sau 
Autorităţilor Teritoriale”, semnată la Madrid la 21 mai 1980. 

Prin Hotărârea nr. 87 din 30 septembrie 2008 privind înfiinţarea Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” şi asumarea unor obligaţii, Consiliul 
Judeţean Galaţi a aprobat conţinutul documentelor constitutive ale Asociaţiei de Cooperare 
Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” precum şi asumarea obligaţiilor pe care le 
presupune funcţionarea acestei structuri. 

În cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea 
Dunărea de Jos” din 23 noiembrie 2018 a fost adoptată Decizia nr. 9 privind aprobarea 
cuantumului contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos” prin care se stabileşte suma de 8.880 Euro, reprezentând 
contribuţia fiecărui membru. 

Având în vedere obiectivul propus de a dezvolta cooperarea transfrontalieră în zona Dunării 
de Jos în contextul lansării de noi programe europene ce finanţează activităţile derulate în 
comun cu parteneri din R. Moldova și Ucraina, este necesară susţinerea financiară a 
Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” prin plata 
contribuţiei de membru aferentă anului 2019, în conformitate cu angajamentul luat prin 
aprobarea şi semnarea documentelor constitutive. 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază: 

- Statutul Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră “Euroregiunea Dunărea de Jos”, 
cap. IX, art. 1 care prevede că “Veniturile Asociaţiei provin din: a) cotizaţiile şi 
contribuţiile unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi 
eventualele taxe de înscriere, se achită din bugetele locale ale acestora în valoarea 
stabilită de Adunarea Generală şi în limitele aprobate cu această destinaţie de 
consiliile judeţene/regionale/raionale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective” şi 
cap. IX,  art. 2 care prevede că “Suma ce reprezintă cotizaţia de membru în cadrul 
Asociaţiei este stabilită anual prin hotărâre a Adunării Generale, luată în ultima şedinţă 
înaintea începerii noului an calendaristic.”; 



 

- Prevederile art. 17 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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                                                                                                                           


