
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 191 

din 27 august 2021 
 

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 2021 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8416/ 18.08.2021 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere Hotărârea nr. 87/30.09.2008 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. 8416/28.07.2021 a ACTEDJ cu privire cuantumul 
contribuţiei Consiliului Județean Galați pentru anul 2021;  

Având în vedere prevederile art.8, Capitolul VII, din Statutul ACTEDJ; 
Având în vedere Decizia Adunării Generale nr. 22/13.12.2012 privind modificarea 

Statutului ACTEDJ, ”în cazul în care, pentru anul în curs nu este stabilită valoarea 
cotizației de membru, unităților administrativ teritoriale membre vor plăti, în primul 
semestru al anului, cotizația anuală în cuantumul stabilit prin decizie, în cadrul ultimei 
ședințe a Adunării Generale a Asociației”; 

Având în vedere Decizia Adunării Generale a ACTEDJ nr. 9/23.11.2018 privind 
aprobarea cuantumului contribuţiei de membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră 
„Euroregiunea Dunărea de Jos”; 

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. 173 alin. (1), lit. e) și alin. (7), lit.a) și c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) şi 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 contribuţiei de 
membru al Asociaţiei de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, 
pentru anul 2021, 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 
 

 
 
 
 

Mihaela Horhocea/1 ex./11.08.2021                                                                                                                  D.ex. Laura Delia Angheluță 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 


