HOTĂRÂREA Nr. 168
din 26 mai 2022
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al
Conferinţei Regiunilor Periferice Maritime ale Europei (CRPM), pentru anul 2022
Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3712/18.05.2022
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 79 din 22.12.2000
privind aderarea Judeţului Galaţi la CRPM;
Având în vedere adresa nr. 3712/23.03.2022 prin care CRPM aduce la cunoştinţa
Consiliului Județean Galați cuantumul cotizaţiei aferente judeţului Galaţi pentru anul 2022;
Având în vedere programul cotizaţiilor pentru anul 2022 adoptat în cadrul Adunării
Generale a CRPM organizată online în data de 14 octombrie 2021;
Având în vedere prevederile art. 5.2 și 8.2.a din Statutul CRPM cu modificările şi
completările ulterioare;
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) şi alin. (7) lit. c din Ordonanţa de
urgenţă 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) 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 cotizaţiei de membru al
Conferinței Regiunilor Periferice Maritime ale Europei, pentru anul 2022 în valoare de 4.914
Euro (echivalent în lei).
Art.2. Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
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