
 

 
HOTǍRÂREA  Nr. ______ 

din  __________________ 2021 
 

privind: desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:5100/4.05.2021 

 

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. 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 libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire 
la asocierea, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului 
Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru 
înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se desemnează doamna Doina Cucu, Vicepreședinte al Consiliului Județului 
Galați ca reprezentant al Consiliului Județean Galați în Adunarea Generală a Asociației 
pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați. 
 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire la asocierea, 
în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţului Galaţi cu instituţii 
publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei 
pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi se va modifica în mod corespunzător. 

 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţului 

Galaţi nr. 156/29.09.2016 privind desemnarea domnului Istudor Gigel, Vicepreședinte al 
Consiliului Județului Galați în Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă 
”Prut-Dunăre” Galați își încetează aplicabilitatea. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Programe, Asociaţiei pentru 

Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi, precum şi doamnei Doina Cucu, Vicepreședinte 
al Consiliului Județean Galați. 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                  
 

Daniela Pușcaș/1 ex./28.04.2021         Director Executiv – Camelia Epure 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5100 din 4.05.2021 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Județean Galați în Adunarea Generală a Asociației pentru 

Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați 
 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi a fost înfiinţată ca urmare a 
implementării de către Camera Agricolă a Judeţului Galaţi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean 
Galaţi, a proiectului “Grup de Lucru pentru gestionarea durabilă a fondului piscicol în judeţul 
Galaţi, zona pescărească Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară Mila 76”. 
 
Grupul Local pentru zona pescărească creat la nivelul judeţului Galaţi vizează implementarea 
unei strategii specifice în scopul dezvoltării şi creşterii calităţii vieţii populaţiei din Lunca 
Prutului Inferior şi Dunărea Inferioară. 
 
Principalele obiective ale Asociaţiei sunt: 
- implementarea strategiei integrate de dezvoltare locală a zonei pescăreşti, având ca punct 
de plecare nevoile identificate la nivel local şi potenţialul endogen; 
- atragerea şi gestionarea de programe de finanţare destinate dezvoltării integrate a zonei 
pescăreşti în conformitate cu prevederile Programul Operaţional pentru Pescuit și Afaceri 
Maritime; 
- evaluarea, selecţia şi monitorizarea implementării proiectelor care vor fi finanţate din fonduri 
europene, în cadrul strategiei integrate de dezvoltare locală a zonei pescăreşti vizate; 
- susţinerea măsurilor/acţiunilor orientate spre creşterea calităţii vieţii locuitorilor din zona 
pescărească;  
- diversificarea, restructurarea şi redirecţionarea activităţilor economice în scopul creării de 
locuri de muncă suplimentare în interiorul şi/sau în afara sectorului piscicol; 
- sprijinirea/susţinerea iniţiativelor locale în vederea valorificării produselor piscicole în scopul 
creşterii valorii adăugate a acestora; 
- promovarea cooperării naţionale şi internaţionale între grupurile din zonele de pescuit, în 
principal prin relaţionare şi răspândirea celor mai bune practici; 
- promovarea, informarea şi animarea comunităţilor pescăreşti; 
- alte activităţi de sprijin şi asistenţă pentru susţinerea dezvoltării durabile a zonei pescăreşti 
din judeţul Galaţi. 
 
Consiliul Judeţean Galaţi este membru fondator al Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut 
– Dunăre” Galaţi, potrivit Hotărârii Consiliului Județean nr. 651/29 iunie 2011. Conform art. 17 
din statutul Asociaţiei, organele de conducere ale Asociaţiei sunt Adunarea Generală şi 
Consiliul director, iar organele de administrare sunt Comisia de selecţie a proiectelor şi 
Aparatul tehnic. Organul de control al Asociaţiei este Cenzorul. 
 
Adunarea Generală este organul deliberativ de conducere al Asociaţiei şi este alcătuită din 
totalitatea membrilor fondatori şi asociaţi. Având în vedere prevederile art. 18 din statut, 
Adunarea Generală are următoarele competenţe: 
- dezbate şi aprobă strategia integrată de dezvoltare locală a zonei pescăreşti; 
- dezbate şi aprobă obiectivele şi activităţile Asociaţiei; 
- aprobă sigla şi însemnele Asociaţiei; 
- ratifică sau anulează, după caz, hotărârile luate de Consiliul director între două şedinţe de 
Adunare generală; 
- aprobă majorarea sau reducerea patrimoniului Asociaţiei; 
- alege şi revocă membrii Consiliului director; 



- dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale consiliului, bilanţul contabil al asociaţiei şi 
raportul comisiei de cenzori sau cenzorului, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, se 
pronunţă asupra gestiunii organizaţiei; 
- alege şi revocă cenzorul, sau, după caz, membrii comisiei de cenzori; 
- înfiinţează filiale, sucursale, puncte de lucru în ţară şi în străinătate; 
- modifică statutul Asociaţiei; 
- dizolvă Asociaţia şi numeşte lichidatorii; 
- aprobă cuantumul cotizaţiei de înscriere, cotizaţia anuală datorată de către membrii 
Asociaţiei la propunerea Consiliului director, precum şi orice alte obligaţii financiare;  
- orice alte atribuţii prevăzute de lege sau în statut; 
- descarcă de gestiune Consiliul director; 
- aprobă raportul cenzorului sau comisiei de cenzori; 
- decide asupra contestaţiilor formulate de membrii organizaţiei împotriva sancţiunilor 
disciplinare. 
 
În calitate de membru fondator, Consiliul Judeţean Galaţi şi-a asumat obligaţia de a avea un 
reprezentant în Adunarea Generală a Asociaţiei.  
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E,   

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniela Pușcaș/                                                                                                                 Director Executiv                                              
1 ex./28.04.2021                                                                                                                  Camelia Epure                                                     
     



Daniela Pușcaș /                               Director Executiv  
1 ex./28.04.2021                                                                                                                              Camelia Epure 

 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 5100 din 4.05.2021 
 
                                                 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Județean Galați în Adunarea Generală a  
Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați 

 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Galați în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 
651/29.06.2011 cu privire la asocierea, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin 
Consiliul Judeţului Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul 
Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi. 

 
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”aprobă, la propunerea preşedintelui 
consiliului judeţean, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, 
inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor 
acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind reprezentantului Consiliului Județean Galați în 
Adunarea Generală a Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, întruneşte 
condiţiile de legalitate. 
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