
 

HOTĂRÂREA NR. ____ 

din ____________________  2022 
 

privind: aprobarea unei cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în 

zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022 

Iniţiator: Dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi 

Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 14807/14.12.2022 

 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 Judeţului Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - 
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 2 
pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, 
regională şi europeană din cadrul Consiliului Județean Galați;  

Având în vedere adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura 
de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și 
Ialomița nr. 14807/14.12.2022 referitoare la cotizația suplimentară a Județului Galați pentru 
anul 2022; 
 Având în vedere art. 1 din Hotărârea nr. 3/08.12.2022 a Adunării Generale a Asociaților 
prin care s-a aprobat cuantumul cotizației suplimentare pe anul 2022 a fiecărui asociat din 
cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes 
Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița; 
 În conformitate cu prevederile art. 90, art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. a) și 
alin. (7) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata cotizației suplimentare pentru anul 2022 a UAT Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, 
Călărași și Ialomița, în cuantum de 3.000.000 lei. 

Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călărași și Ialomița. 

(2) Direcția Economie și Finanțe răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.  
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 

 

Panaitescu Manuela              D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./14.12.2022                                                                                                                      

Contrasemnează pentru legalitate: 

Secretarul general al judeţului, 

Ionel COCA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                       

Nr. 14807 din 14.12.2022 

 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea unei 
cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de 
Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 1/14.01.2022 s-a aprobat asocierea Unității 
Administrativ Teritoriale – Județul 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. 
 
Asociația este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei 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 este planificarea, elaborarea, coordonarea și implementarea de proiecte de 
investiții pentru dezvoltarea infrastructurii pentru toate modurile de transport din arealul deservit, 
printr-un mecanism de finanțare specific obiectivelor propuse, ce rezultă din documentele 
programatice, existente la nivel național, regional, județean și local. 
 
Asociația a demarat în luna iunie 2022 procedura de achizitie publică “Servicii privind Planul de 
Investiții/Master Plan și Studiul de Fezabilitate, necesare pentru Obiectivul de investiție - Realizarea 
Aeroportului Internațional Galați-Brăila, în valoare estimată de 32.100.000 lei (fără TVA). Pentru 
pregătirea studiilor asociate fazei de proiectare SF aferente viitorului obiectiv de investiții și a 
începerii lucrărilor aferente este necesara asigurarea unei cotizatii suplimentare. 
 
Prin Hotărârea nr. 3/08.12.2022 a Adunării Generale a Asociaților s-a aprobat o cotizație 
suplimentară pe anul 2022 a fiecărui asociat din cadrul Asociației, în cuantum de 3.000.000 lei, aşa 
cum prevede art.1 din Hotărâre.  
 
Având în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare, se impune alocarea cotizației 
suplimentare  de 3.000.000 lei din  bugetul local al Județului Galați pentru anul 2022. 
 
Facem precizarea că actul administrativ astfel iniţiat nu are caracter normativ, în sensul Legii nr. 
52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, motiv pentru care nu se impune desfăşurarea procedurii de dezbatere publică. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

            
Panaitescu Manuela             D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./14.12.2022                                                                                                                      



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 

Nr. 14807 din 14.12. 2022 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Județean Galați privind aprobarea unei cotizații 
suplimentare a Județului Galați către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călăraşi și Ialomița, pentru anul 2022 

 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de hotărâre, 
scopul urmărit fiind aprobarea unei cotizații suplimentare a Județului Galați către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și 
Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2022. 

 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes 

Strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița nr. 14807/14.12.2022 

referitoare la cotizația suplimentară a Județului Galați pentru anul 2022; 

- art. 1 din Hotărârea nr. 3/08.12.2022 a Adunării Generale a Asociaților prin care s-a aprobat 

cuantumul cotizației suplimentare pe anul 2022 a fiecărui asociat din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în zona de Est și Sud – 

județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița; 

 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economică - socială a 

județului, aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului, virările de 

credite, modul de utilizarea a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar, conform 

prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

 

În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Galați către 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic, în 

zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călăraşi și Ialomița pentru anul 2022, îndeplinește 

condiţiile de legalitate. 
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