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HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2020 
 

privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020 

Iniţiator: Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5644/20.05.2020           

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, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru  
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeanã, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind 
aprobarea actului constitutiv - cadru şi a statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere Hotărârea nr. 467 din 30 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Galaţi privind 
aderarea Consiliului Judeţean Galaţi la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 
Galaţi;  

Având în vedere adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi 
nr.299/15.05.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 5644/15.05.2020; 

Având în vedere prevederile art. 7 lit. a) şi art. 11 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d și alin. (5) lit. m din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind 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 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi pentru anul 2020, în valoare de 
100.000 lei, și a restului de cotizație aferentă anului 2018, în valoare de 10.000 lei.        

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOSERV Galaţi.  

         (2) De punerea în aplicare a prezentei hotărâri va răspunde Direcţia Economie și 
Finanţe. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

 

Costel Fotea 
 

 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Judeţului, 

                   Ionel Coca 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5644/20.05.2020 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al  
judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare  

Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020 
 

Prin Hotărârea nr. 467 din 30 iulie 2010 Consiliul Judeţean Galaţi a aprobat asocierea cu unităţile 
administrativ-teritoriale din judeţ în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
ECOSERV Galaţi. 
 
Asociaţia s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, 
monitorizării şi gestionării în comun a serviciilor de salubrizare, pe raza de competenţă a unităţilor 
administrativ-teritoriale membre, precum şi realizării în comun a unor proiecte de investiţii publice de 
interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor 
de utilităţi publice aferente serviciilor de salubrizare. 

 
Printre obiectivele Asociaţiei se numără monitorizarea derulării proiectelor de investiţii în infrastructura 
tehnico-edilitară aferentă serviciilor de salubrizare, inclusiv realizarea investiţiei aferente proiectului 
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi”. În prezent, Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi are ca membri toate unităţile administativ teritoriale din judeţul 
Galaţi. 

 
Având în vedere prevederile cap. VI, art. 3 alin (a) din Anexa 1 la H.G. nr. 855/2008 privind aprobarea 
actului constitutiv–cadru şi a statutului–cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, “Sursele de venit 
ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile 
asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre”.  
 
Pentru realizarea obiectivelor sale, ADI Ecoserv alocă resursele necesare ce sunt obținute, sub formă 
de cotizație, de la membrii asociați. Cheltuielile efectuate de ADI Ecoserv sunt de natură funcțională, 
respectiv cheltuieli cu personalul din aparatul tehnic, de întreținere și dotare a sediului, etc., precum și 
de natură operațională respectiv cele ce sunt impuse de pregătirea și derularea proiectului de 
implementare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Galați. În cadrul 
Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi, art. 11, lit. b) este prevăzută 
plata de către Consiliul Judeţean Galaţi a cotizaţiei de 100.000 lei/an. 
 
Prin adresa nr. 299/15.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 5644/15.05.2020, 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV solicită atât plata cotizației Consiliului Județean 
Galați pentru anul 2020, în valoare de 100.000 lei, cât și plata unui rest de cotizație aferent anului 
2018, în valoare de 10.000 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, al 
Comisiei de specialitate nr. 2 pentru  promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială 
locală, judeţeană, regională şi europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană 
şi rurală, agricultură, conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
 
Având în vedere cele menționate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre, în forma prezentată.  

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

COSTEL FOTEA 
 
 
 
Aurel Crețu                                                                                                       Director Executiv  

1 ex./18.05.2020                                                                                                                                                       Camelia Epure    



Aurel Crețu                    Director Executiv  
1 ex./18.05.2020                      Camelia Epure         

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                        
Direcţiile din aparatul de specialitate 
Nr. 5644/20.05.2020 
 
 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al  
judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare  

Intercomunitară ECOSERV Galaţi, pentru anul 2020 
 

 
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului 
Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plăţii, 
din bugetul local al judeţului Galaţi, a contribuţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOSERV Galaţi, aferentă anului 2020, precum și a unui rest de 
cotizație aferent anului 2018. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 

a) starea de fapt - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galaţi s-a 
constituit în scopul înfiinţării, organizării și gestionării în comun a serviciilor de salubrizare 
pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale membre, precum şi realizarea 
în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate 
înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării acestor servicii. 

b) starea de drept – prin faptul că proiectul de hotărâre este susţinut de dispoziţiile 
art. 90, alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ – „Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se finanţează prin contribuţii din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în 
condiţiile legii”. Acelaşi act normativ detaliază în cuprinsul art. 92, alin (1): „Consiliile 
locale şi consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu împrumuturi, capital sau cu 
bunuri, după caz, în numele şi în interesul colectivităţilor locale la nivelul cărora sunt 
alese, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii”. 

 
Prin adresa nr. 299/15.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
5644/15.05.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV solicită atât plata 
cotizației Consiliului Județean Galați pentru anul 2020, în valoare de 100.000 lei, cât și 
plata unui rest de cotizație aferent anului 2018, în valoare de 10.000 lei. 

 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului 
Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV 
Galaţi, pentru anul 2020, îndeplineşte condiţiile de legalitate și poate fi adoptat în şedinţa 
în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
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