
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 
din___________________ 2019 

 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019  

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4965/20.09.2019  

 

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 raportul de avizare al 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 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 131 din 19.12.2001 
privind aderarea judeţului Galaţi, ca parte componentă a Euroregiunii „Dunărea de Jos” la 
Asociația Regiunilor Europene de Frontieră; 

Având în vedere adresa nr. 4965/02.05.2019 prin care AEBR aduce la cunoştinţa 
Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiilor anuale aferente Consiliului Județean Galați; 

Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației Europene a Regiunilor de 
Frontieră, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. 1 lit. e) și alin. 7 lit. c) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul Oficial al 
României, partea I, n.555/5.VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019 în valoare de 496 Euro 
(echivalent în lei). 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Economie și Finanțe și Direcției de 
Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați.  

          (2) Direcția Economie și Finanţe răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 
Costel Fotea 

 
 

 
 
 
 

 
Mihaela Horhocea/                                                                                                                                         D.ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./17.09.2019 
    
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 4965/ 20.09.2019 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei 

de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019 
 
Asociaţia Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR) a fost fondată în 18 iulie 1971, ca o 
organizaţie care să acţioneze în favoarea regiunilor de frontieră şi transfrontaliere, în scopul 
reprezentării intereselor acestora, iniţierii, susţinerii şi coordonării cooperării între regiuni, 
realizării schimbului de experienţă şi informaţii, găsirii de soluţii viabile la problemele existente. 
În prezent AEBR include 180 de regiuni din întreaga Europă. 
 
Conform statutului, AEBR acţionează în numele regiunilor europene de frontieră şi 
transfrontaliere în vederea:  
• identificării necesităţilor, oportunităţilor, responsabilităţilor şi activităţilor acestora; 
• reprezentării intereselor comune ale acestora faţă de parlamentele naţionale şi 
internaţionale, organisme, autorităţi şi instituţii; 
• iniţierii, susţinerii şi coordonării cooperării dintre regiunile  Europei; 
• promovării schimburilor de experienţă şi informării cu scopul de a identifica şi coordona 
problemele şi oportunităţile transfrontaliere de interes comun.   
 
Activităţile AEBR presupun:  
• implementarea programelor şi proiectelor, solicitări de finanţare;  
• organizarea evenimentelor cu problematică transfrontalieră; 
• sprijin în vederea soluţionării problemelor transfrontaliere şi a activităţilor specifice; 
• pregătirea şi implementarea campaniilor din cadrul reţelelor; 
• informarea organismelor politice europene şi a comunităţii cu privire la chestiunile 
transfrontaliere.  
 
Judeţul Galaţi, ca parte componentă a Euroregiunii „Dunărea de Jos” este membru cu drepturi 
depline în cadrul AEBR din anul 2001.  
 
Conform Statutului AEBR, membrii au obligaţia de a plăti o cotizaţie anuală stabilită în cadrul 
Adunărilor Generale ale organizaţiei. Cotizaţia corespunzătoare anului 2019 pentru judeţul 
Galaţi este de 496 Euro.  
 
În anul 2002, Euroregiunea „Dunărea de Jos” a primit premiul AEBR „Pânza de la Papenburg” 
pentru „cea mai activă Euroregiune”, iar în anul 2010 Consiliul Judeţean Galaţi a primit diploma 
AEBR „pentru realizări deosebite în domeniul cooperării transfrontaliere”. 
 
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 
AEBR; 
• schimburi de experienţă cu regiuni europene de frontieră sau asocieri ale acestora în 
domenii de interes pentru judeţul Galaţi; 
• primirea de informaţii corecte, coerente şi de actualitate privind politicile europene de 
parteneriat și vecinătate, 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 
parteneriatului și politicii de vecinătate europene şi nu numai; 



• participarea la activităţi comune având ca scop formarea funcţionarilor publici sau a 
aleşilor în domenii ce ţin de cooperarea transfrontalieră şi politicile publice europene în 
domeniu. 
 
În consecinţă, pentru îndeplinirea obligaţiilor pe care Consiliul Judeţean Galaţi le are în calitate 
de membru al AEBR este necesară achitarea cotizaţiei pentru anul 2019 în valoare de 496 Euro 
(contravaloarea în 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 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 aprobrea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației 
Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019, în forma prezentă. 
 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihaela Horhocea/                             D. Ex. – Laura Delia Angheluță 
1 ex./ 17.09.2019                                                                                                                    .  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4965/20.09.2019 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), pentru anul 

2019 
 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind plata, din bugetul local al 
judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene de Frontieră (AEBR), 
pentru anul 2019. 
 
AEBR a fost fondată în 18 iulie 1971, ca o organizaţie care să acţioneze în favoarea regiunilor de 
frontieră şi transfrontaliere, în scopul reprezentării intereselor acestora, iniţierii, susţinerii şi 
coordonării cooperării între regiuni, realizării schimbului de experienţă şi informaţii, găsirii de 
soluţii viabile la problemele existente. 
 
Conform Statutului AEBR, judeţul Galaţi, ca parte componentă a Euroregiunii „Dunărea de Jos”, 
este, din aprilie 2001, membru cu drepturi depline şi prin urmare trebuie să plătească o cotizaţie 
anuală. Cotizaţia corespunzătoare anului 2019 este de 496 Euro.  
 
Din punct de vedere legal, prezentul proiect de hotărâre se fundamentează pe: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean  Galaţi nr. 131 din 19.12.2001, privind aderarea 
judeţului Galaţi, ca parte componentă a Euroregiunii „Dunărea de Jos” la Asociația Regiunilor 
Europene de Frontieră; 
- art. 13 din Statutul AEBR care stabileşte obligativitatea achitării unei cotizaţii pentru toţi membrii 
organizaţiei;  
- prevederile art. 173 alin. 1 lit. e) și alin. 7 lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, publicat în Monitorul oficial al României, partea I, 
n.555/5.VII.2019. 
 
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Mihaela Horhocea/ 1 ex/17.09.2019                                                                               D.Ex. Laura Delia Angheluță 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

Stoica George 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Angheluţă Laura-Delia  

Direcţia Arhitect Şef 
 

Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara  

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

 

_____________, 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia Programe 
 

Director executiv, 

Camelia Epure 








