
 

 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019 

Iniţiator: dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4542/18.04.2019   

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 4542/16.04.2019 a Asociației ”SMURD” Galaţi; 
Având în vedere Decizia Consiliului Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/15.04.2019 prin 

care se stabilește cuantumul cotizaţiei pentru anul 2019 pentru Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 196/31 octombrie 2016 privind 

aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în legătură cu Asociația ”SMURD” 
Galați; 

Având în vedere prevederile art. 10, lit. c), din Statutul Asociației ”SMURD” Galaţi; 
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 – finanțe, 

strategii, studii și prognoză economico – socială și 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 prevederile art. 17, art. 91 alin. (5), lit. a), punctele 3 și 8 și alin. (6) lit. a) 
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 cotizaţiei de membru pentru 
anul 2019 a Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de membru al Asociației ”SMURD” Galaţi, în 
valoare de 150.000 lei.  

Art.2.  Prezenta hotărâre se va comunica Asociației ”SMURD” Galaţi. 
Art.3.  Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi va răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea  
 

 

  

 

 
 
Carmen Coca                                 Director Executiv – Camelia Epure 
1 ex./ 16.04.2019                                                                                                                     
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4542din 18.04.2019 
 
 

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

cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019 
 

 
Asociația ”SMURD” Galaţi este o asociație de interes general, constituită în anul 2006 și 
destinată creării unei componente comunitare integrate la nivelul județului, specializată în 
acordarea primului ajutor de urgență, resuscitarea și descarcerarea victimelor la prima 
unitate medicală cu competență adecvată situației sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje 
competente. 
 
Printre obiectivele Asociației se numără: 
• achiziţionarea de echipamente necesare echipajelor de salvare; 
• asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii 
neguvernamentale şi cu alţi parteneri în vederea finanţării sau realizării în comun a unor 
acţiuni, proiecte etc.; 
• reprezentarea intereselor şi drepturilor asociaţiei în ţară şi străinătate;  
• iniţierea şi susţinerea de măsuri legislative specifice acestei activităţi la nivelul 
autorităţii de stat centrale şi locale. 
 
Consiliul Județean Galați a aprobat prin Hotărârea nr. 196/31 octombrie 2016 privind 
aprobarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați în legătură cu Asociația ”SMURD” 
Galați Statutul Asociației în forma sa revizuită, precum și obligațiile ce-i revin potrivit 
acestuia. 
 
Conform raportului de activitate al Asociației pe anul 2018, în această perioadă, din bugetul 
Asociației au fost efectuate, în special, cheltuieli pentru: 

- întreținerea celor 3 autospeciale de prim ajutor ce deservesc accesul, acordarea de 
prim-ajutor și transportarea pacienților la cea mai apropiată unitate spitalicească;  

- repararea şi întreţinerea vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe 
pentru autoambulanţa 11SMU, autospecială destinată medicului UPU – SMURD;  

- întreţinerea echipamentelor de la UPU – SMURD Galaţi care au fost achiziţionate de 
Asociaţia SMURD Galaţi: cărucioare, perdele de aer, băncuţe etc.;  

- Asigurarea condiţiilor optime de cazare a piloţilor şi mecanicilor care deservesc baza 
aeromedicală din Galaţi. 

 
De asemenea, au fost organizate mai multe campanii de instruire, fie direct, fie în cadrul unor 
parteneriate cu diferite structuri reprezentative. Totodată Asociaţia SMURD Galaţi  a depus 
documentaţia necesară înfiinţării Centrului de Informare Tehnologică „Pentru Sănătate 
Dunărea de Jos”, care are ca obiectiv principal susţinerea activităţii de profil derulată în cadrul 
asociaţiei şi diseminarea/transmiterea/implementarea informaţiilor de specialitate în 
principal  agenţilor economici din regiunea de Sud est a României, dar şi populaţiei sau altor 
categorii de entităţi fizice sau juridice interesate. 
 
Conform statutului Asociației, calitatea de membru presupune achitarea unei cotizații lunare 
al cărei cuantum este stabilit prin decizie a Consiliului Director. Conform Deciziei Consiliului 
Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/15 aprilie 2019, Consiliului Județean Galați îi revine o 



 

cotizație lunară de 12.500 lei, adică 150.000 lei pe an.  Plata cotizaţiei pentru anul 2019 a fost 
solicitată de Asociaţia „SMURD” Galaţi prin adresa nr. 4542 din 16 aprilie 2019. 
 
Având în vedere angajamentele luate precum și faptul că în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
de lege consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: sănătatea şi 
situaţiile de urgenţă [...], susţinerea financiară a Asociației ”SMURD” prin plata contribuţiei de 
membru aferentă anului 2019, poate reprezenta o modalitate de a contribui la creșterea 
calității actului medical în județul Galați, a capacității de intervenție în situații de urgență și la 
o mai bună informare a cetățenilor cu privire la măsurile preventive necesare în domeniile 
menționate. 
 
În concluzie, considerăm oportună aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizaţiei de membru al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2019 în valoare de 12.500 lei 
pe lună, respectiv 150.000 lei pe an. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico-socială şi al Comisiei 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 în forma 
prezentată. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carmen Coca/                                           D.Ex. Camelia Epure 
1 ex./16.04.2019                                                                                                                                                                                



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 4542/18.04.2019 

 
 
    RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizaţiei de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2019  

 
 
Iniţiatorul, domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizaţiei de membru al Asociaţiei „SMURD” Galaţi pentru anul 2019. 
 
Asociația ”SMURD” Galaţi este o asociație de interes general, destinată creării unei componente 
comunitare integrate la nivelul județului, specializată în acordarea primului ajutor de urgență, 
resuscitarea și descarcerarea victimelor la prima unitate medicală cu competență adecvată 
situației sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje competente. 
 
Conform statutului Asociației, calitatea de membru presupune achitarea unei cotizații lunare al 
cărei cuantum este stabilit prin decizie a Consiliului Director. Conform Deciziei Consiliului 
Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/15 aprilie 2019, Consiliului Județean Galați îi revine o 
cotizație lunară de 12.500 lei, adică 150.000 lei pe an.  
 
Având în vedere angajamentele luate, precum și faptul că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
de lege consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: sănătatea şi situaţiile 
de urgenţă [...], susţinerea financiară a Asociației ”SMURD” prin plata contribuţiei de membru 
aferentă anului 2019, poate reprezenta o modalitate de a contribui la creșterea calității actului 
medical în județul Galați, a capacității de intervenție în situații de urgență și la o mai bună 
informare a cetățenilor cu privire la măsurile preventive necesare în domeniile menționate. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază: 
 
- art. 10, lit. c, din Statutul Asociaţiei „SMURD” Galaţi care prevede că: „Membrii Asociaţiei au 
următoarele obligaţii: (…) să achite cotizaţiile lunare şi alte taxe stabilite de către Consiliul 
Director al Asociaţiei”; 
- Decizia Consiliului Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/15.04.2019, prin care este stabilit 
cuantumul cotizaţiei de membru al Consiliului Judeţean Galaţi la valoarea de 12.500 lei/lună, 
respectiv 150.000 lei anual; 
- Hotărârea Adunării Generale a Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene nr. 4 din 04.06.2010, 
prin care este aprobată o creştere cu 10% a cotizaţiei de membru; 
- Prevederile art. 17, art. 91, alin. (5), lit. a), punctele 3 și 8 și alin. (6) lit. a) 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. 
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Carmen Coca/               Director Executiv – Camelia Epure 
1 ex./16.04.2019                                                                                                                            


