




















































CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                            
Nr. 1061/13.01.2022  
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea asocierii 
Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu  Județul Brăila prin Consiliul 

Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și  Județul Călărași 
prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și 
Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița  

 
 

Dezvoltarea economică și socială a județelor Galați, Brăila, Ialomița și Călărași, precum și a 
unităților administrativ-teritoriale de pe teritoriul acestor județe reprezintă cel mai important 
obiectiv pe termen mediu și lung și din analiza efectuată rezultă că pentru atingerea acestui 
obiectiv sunt necesare investiții considerabile, corelate și coordonate, în infrastructura de 
transport.  
 
Perioadele de programare financiare următoare și oportunitățile de finanțare ce vor fi lansate 
în perioada 2021 – 2027 sunt esențiale în materializarea obiectivelor specifice de dezvoltare a 
infrastructurii de transport, la nivelul județelor Galați, Brăila, Ialomița și Călărași. 
 
O serie de obiective de investiții de interes strategic major necesită colaborare între unitățile 
administrativ-teritoriale ce reprezintă județele Galați, Brăila, Ialomița și Călărași și utilizarea 
unor mecanisme de finanțare complexe și a unei expertize tehnice cooptate din partea unor 
organisme naționale sau internaționale specializate. 
 
Pentru pregătirea și realizarea acestor proiecte comune, este nevoie de crearea și 
funcționarea unor structuri specializate și elaborarea unor documente programatice la nivel 
teritorial ce justifică acest demers. Astfel, crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călărași și Ialomița, ca structură de asociere între Județul Galați, prin Consiliul 
Județean Galați, Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul 
Județean Ialomița și Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași va reprezenta o etapă 
importantă în pregătirea și implementarea proceselor de pregătire și elaborare a proiectelor 
majore de dezvoltare, extindere și modernizare a infrastructurii pentru toate modurile de 
transport. 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, 
în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița va fi o persoană juridică de 
drept privat şi de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi 
ale Ordonanţei Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociaţii și fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița este este 
planificarea, elaborarea, coordonarea și implementarea de proiecte de investiții pentru 
dezvoltarea infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe raza de competență a 
unităților administrativ-teritoriale, printr-un mecanism de finanțare specific obiectivelor 
propuse, ce rezultă din documentele programatice, existente la nivel național, regional și 
județean. 
 
În acest sens, Asociația va oferi un cadru instituțional de cooperare la nivel zonal, în vederea 
promovării, inițierii și realizării unor investiții în domeniul infrastructurii de transport și se 



constituie în scopul organizării, reglementării, finanţării, monitorizării şi coordonării, pe raza de 
competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, realizarea unui plan de dezvoltare, a 
unor mecanisme de pregătire și execuție a proiectelor de investiții în infrastructura de 
transport de interes strategic pentru dezvoltarea economică și socială a unităților 
administrativ-teritoriale din zona de Est și Sud a României ce au ca destinație: 

a) asigurarea interconectivității județelor membre la o infrastructură de transport, modernă 
(aerian, rutier, naval și feroviar) prin asigurarea planificării, pregătirii, coordonării și 
implementării acestor proiecte; 

b) pregătirea, accesarea resurselor financiare și implementarea obiectivului de investiții ce 
vizează construirea unui drum expres TransRegio Galați – Brăila – Slobozia – Drajna – 
Chiciu – Autostrada A2; 

c) simplificarea şi îmbunătăţirea cadrului administrativ, prin inițierea de propuneri care să 
vizeze dezvoltarea economică durabilă a județelor componente;  

d) încheierea de parteneriate și acorduri de implementare pentru realizarea unor proiecte 
de investiții în infrastructura de transport cu instituții și autorități cu competențe conferite 
de legislația națională în vigoare; 

e) modernizarea și extinderea infrastructurii de transport rutier și feroviar, aferente zonei;  
f) dezvoltarea parteneriatului public-privat; 
g) îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei;  
h) coordonarea tuturor intervențiilor care se vor finanța prin intermediul Asociației; 
i) susținerea accesării diverselor surse de finanțare internațională, respectiv a fondurilor 

nerambursabile alocate în cadrul Programelor Operaționale finanțate și FESI, în cadrul 
cărora administrațiile publice / guvernamentale sunt eligibile ca solicitanți ai finanțărilor 
nerambursabile; 

j) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile 
administrației publice locale de interes județean, în ceea ce privește aspectele de 
dezvoltarea infrastructurii de transport, în scopul de a susține politicile și acțiunile de 
interes intercomunitar; 

k) coordonarea și acordarea de sprijin asociaților și beneficiarilor în vederea implementării 
unui plan de acțiune,  într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare 
economico-socială ale județelor membre, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

l) pregătirea și/sau implementarea de proiecte comune, în toate domeniile de activitate 
pentru care membrii Asociației au competențe legale, ce vor fi derulate de către toți 
membrii Asociației sau de către o parte dintre membrii Asociației și care urmează a fi 
promovate și derulate prin intermediul diferitelor PO sau alte surse de finanțare (buget 
de stat, alte fonduri publice); 

m) realizarea monitorizării proiectelor finanțate. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați urmează a fi stabilită printr-un Actul Constitutiv și 
Statutul Asociației și se referă la asigurarea resurselor necesare înființării și funcționării 
acestei structuri și implicarea activă în dezvoltarea activității acesteia. 
 
Astfel, se propune aprobarea alocării unei sume totale de 250.00,00 lei ca patrimoniu inițial 
pentru înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport 
de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați precum și buna colaborare anterioară cu 
unitățile administrativ-teritoriale de interes județean din județele Brăila, Ialomița și Călărași, 
considerăm oportună asocierea Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați, cu Județul 
Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și 
Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de 
Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. 
 
 

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, județeană, regională şi europeană și al Comisiei de specialitate 
nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăților 
cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem adoptarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea aprobarea asocierii Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu 
Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița 
și Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de 
Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în forma prezentă. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epure Camelia/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 13.01.2022                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                           Nr. 1061 din 13.01.2022 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea asocierii 
Județului Galați, prin Consiliul Județean Galați cu  Județul Brăila prin Consiliul 

Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și  Județul Călărași 
prin Consiliul Județean Călărași, în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și 
Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița  

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea asocierii Județului 
Galați, prin Consiliul Județean Galați cu  Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul 
Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și  Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași, 
în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și 
Ialomița. 
 

Dezvoltarea economică și socială a județelor Galați, Brăila, Ialomița și Călărași, precum și a 
unităților administrativ-teritoriale de pe teritoriul acestor județe reprezintă cel mai important 
obiectiv pe termen mediu și lung și din analiza efectuată rezultă că pentru atingerea acestui 
obiectiv sunt necesare investiții considerabile, corelate și coordonate, în infrastructura de 
transport. O serie de obiective de investiții de interes strategic major necesită colaborare între 
unitățile administrativ-teritoriale ce reprezintă județele Galați, Brăila, Ialomița și Călărași și 
utilizarea unor mecanisme de finanțare complexe și a unei expertize tehnice cooptate din 
partea unor organisme naționale sau internaționale specializate. 
 

Crearea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, ca structură de 
asociere între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, Județul Brăila prin Consiliul 
Județean Brăila, Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița și Județul Călărași prin 
Consiliul Județean Călărași va reprezenta o etapă importantă în pregătirea și implementarea 
proceselor de pregătire și elaborare a proiectelor majore de dezvoltare, extindere și 
modernizare a infrastructurii pentru toate modurile de transport. 
 

Scopul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița este planificarea, 
elaborarea, coordonarea și implementarea de proiecte de investiții pentru dezvoltarea 
infrastructurii pentru toate modurile de transport, pe raza de competență a unităților 
administrativ-teritoriale, printr-un mecanism de finanțare specific obiectivelor propuse, ce 
rezultă din documentele programatice, existente la nivel național, regional și județean. 
 

Astfel, se va oferi un cadru instituțional de cooperare la nivel zonal, în vederea promovării, 
inițierii și realizării unor investiții de interes comun, în domeniul infrastructurii de transport și nu 
numai. 
 
Potrivit prevederilor art. 89 din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare: “(1) Două sau mai multe 
unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţei autorităţilor lor deliberative 
şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate publică. (2) Asociaţiile de dezvoltare 
intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de 
dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. 
Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale 
ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a 
obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul 



 

fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile 
legii.” 
Art. 90 alin (1) din acelaşi act normative prevede: “Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se 
finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale membre, 
precum şi din alte surse, în condiţiile legii.” 
Conform prevederilor art. 175 teza 1 din acelaşi act normativ: “Judeţul este reprezentat de 
drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările 
generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către 
preşedintele consiliului judeţean.” 
Potrivit dispoziţiilor art. 173 alin. (7) lit. c) din acelaşi act normativ: “În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau 
asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, precum şi aderarea 
la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune.”  
Prin art. 108 lit. d) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările şi completările ulterioare se stabileşte: “Consiliile locale şi consiliile 
judeţene hotărăsc, în condiţiile prevăzute în partea a V-a a prezentului cod, ca bunurile ce 
aparţin domeniului public sau privat, local sau judeţean, după caz, să fie: […] d) date în 
folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică;”. De asemenea, art. 297 alin. (1) lit. d) din 
acelaşi act normative stabileşte că: “Autorităţile prevăzute la art. 287 decid, în condiţiile legii, 
cu privire la modalităţile de exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv: […] d) 
darea în folosinţă gratuită.” 
Art. 349 din acelaşi act normativ reglementează conţinutul actului prin care se realizează 
darea în folosinţă gratuită. Astfel: “Hotărârea Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau 
al municipiului, după caz, prin care se aprobă darea în folosinţă gratuită va cuprinde 
următoarele: 
a) datele de identificare a bunului şi valoarea de inventar a acestuia; 
b) în cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglementărilor legale specifice privind paza şi 
protecţia; 
c) destinaţia bunului; 
d) durata pentru care se acordă folosinţa gratuită; 
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materială a bunului; 
f) obligaţiile instituţiei de utilitate publică beneficiară; 
g) entitatea care suportă cheltuielile de întreţinere a bunului, potrivit destinaţiei sale; 
h) modalităţi de angajare a răspunderii şi sancţiuni.” 
 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Galați, prin 
Consiliul Județean Galați cu  Județul Brăila prin Consiliul Județean Brăila, Județul Ialomița prin 
Consiliul Județean Ialomița și  Județul Călărași prin Consiliul Județean Călărași, în vederea 
constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de 

interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, 
îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 
Direcţia Programe 
 Director executiv, 

Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare Regională 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
Director executiv, 

Sorin Hălășag 
 

Direcţia Economie şi Finanţe 
Director executiv, 

George Stoica 

 
Direcţia Arhitect Şef 

Arhitect Şef, 
 

Direcţia Tehnică 
Director executiv, 

Radu Măciucă 

 
Serviciul contencios şi 

probleme juridice 
Şef serviciu, 

Alina Nedelcu 
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