
  

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, încheiat în vederea 
realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”  
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:   2518/ 22.02.2022 

 

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 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 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; 

Având în vedere prevederile art. 89, alin (8), art. 90, alin (3), art. 173, alin. (1), lit. b) și e), 
alin. (3) lit. a) și d), alin. (5) lit. p) și q), alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196, alin. (1), lit. a) din Codul administrativ, aprobat 
prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila, prin Consiliul Judeţean Brăila, în vederea realizării 
proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila” – conform Anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Protocolului de colaborare. 

(3) Se aprobă derularea acțiunilor aferente realizării proiectului „Aeroport Regional Galați 
– Brăila”, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport 
de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița. 

 

Art. 2.  Prezenta hotărâre se va comunica  Consiliului Județean Brăila și Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de transport de interes strategic, în zona de 
Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași  și Ialomița.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate 
 Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
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ANEXĂ 

PROTOCOL DE COLABORARE 
încheiat în vederea realizării proiectului  

“AEROPORT REGIONAL GALAŢI – BRĂILA” 
Nr. ______/________ 

 
Art.1. PĂRȚILE 

JUDEŢUL GALAŢI, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Municipiul Galați, str. 
Eroilor, nr. 7, județul Galați, codul fiscal 3127476, în calitate de Partener 1, reprezentat de 
drept prin dl. Costel FOTEA, Președinte al Consiliului Județean Galați, membru al Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona 
de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, pe de o parte 

și 
JUDEȚUL BRĂILA, prin Consiliul Judeţean Brăila, cu sediul în Municipiul Brăila, Str. 

Piata Independentei, nr.1, Judeţul Brăila, cod poștal 810210, cod de identificare fiscală 
4205491, in calitate de Partener 2 reprezentată legal de domnul Chiriac Francisk-Iulian, în 
calitate  de Președinte al Consiliului Județean Brăila, membru al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – 
județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița 

având in vedere: 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr...........  din ...........; 
- Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr...........  din ...........; 
- Hotărârea Adunării Generala a Asociaților nr ..../...... a Asociației de Dezvoltare 

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

au convenit încheierea prezentului Protocol de colaborare în condițiile, termenele și 
pentru scopul menționate mai jos. 

 
  Art.2. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

(1) Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă colaborarea dintre părți în 
vederea asigurării finanțării si a cadrului necesar implementării proiectului „Aeroport Regional 
Galați – Brăila”.  

(2) Părţile convin asupra faptului ca toate activitățile vor avea loc în cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de 
Est si Sud – județele Galați, Brăila, Călărași si Ialomița – cu respectarea legislației în vigoare. 

(3) Părțile vor colabora în limitele competențelor stabilite prin actele normative în 
vigoare, pentru îndeplinirea în comun a obiectivelor proiectului „Aeroport Regional Galați – 
Brăila”. 

(4) Prin prezentul protocol se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce revin 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, 
în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița, în implementarea 
activităţilor aferente proiectului „Aeroport Regional Galați - Brăila”. 

 
Art.3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  

(1) Părțile convin sa aloce sumele necesare pentru pregătirea, realizarea și finalizarea 
proiectului „Aeroport Regional Galați –Brăila”.  

(2) Părțile vor face toate demersurile necesare pentru obținerea de finanțări extra-
bugetare pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, aprobarea, implementarea și 
finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați- Brăila”. 

(3) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor 
aspectelor privind evoluţia Proiectului. 
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(4) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 

strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița 
trebuie să realizeze activităţile pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, 
aprobarea, implementarea și finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați- 
Brăila”, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor mai înalte standarde 
profesionale şi de etică. 

(5) Părțile sunt obligate să respecte regulile referitoare la conflictul de interese şi 
regimul incompatibilităţilor, iar în cazul apariţiei unei asemenea situaţii să dispună 
luarea măsurilor care să conducă la stingerea acesteia şi evitarea producerii unei 
situații similare în viitor. 

 
Art.4. RESPONSABILITĂȚI ȘI ANGAJAMENTE FINANCIARE ÎNTRE PARTENERI 

Partenerii vor asigura, după caz, contribuţia la cheltuielile ale Proiectului, eligibile 
și/sau neeligibile, pe baza unui Buget de venituri si cheltuieli, ce va fi aprobat în prealabil, prin 
hotărâre a Adunării Generala a Asociaților, aferent Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
pentru Infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, 
Brăila, Călărași și Ialomița. 
 
Art. 5. PERIOADA DE VALABILITATE A PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Perioada de valabilitate a Protocolului de colaborare începe la data semnării acestuia și 
încetează prin acordul scris al ambelor părți.  

 
ART. 6. DREPTURILE PARTENERILOR 

(1) Partenerii au dreptul să solicite furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de 
Proiect, inclusiv în scopul elaborării rapoartelor de progres și de atragere a surse de finanțare 
extrabugetare. 

(2) Partenerii au dreptul la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

 
ART. 7. LEGEA APLICABILĂ 

(1) Prezentului Protocol de colaborare i se va aplica legislația românească şi va fi 
interpretat în conformitate cu aceasta. 

(2) Pe durata prezentului Protocol de colaborare, părţile vor avea dreptul sa convină în 
scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest 
lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
încheiat prezentul Protocol de colaborare, cu respectarea legii aplicabile. 

 
ART. 8 DISPOZIȚII FINALE 

(1) Orice modificare și / sau completare a prezentului acord de parteneriat se face în 
scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării acordului de parteneriat, 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 
 

Prezentul Protocol de colaborare s-a încheiat astăzi, …………………………, în doua 
exemplare identice, semnat, de fiecare parte. 

 
UAT JUDEŢUL GALAŢI prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

PREŞEDINTE 
 

COSTEL FOTEA 

UAT JUDEŢUL BRĂILA prin 
CONSILIUL JUDEŢEAN BRAILA 

 
PREŞEDINTE 

 
FRANCISK IULIAN CHIRIAC 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr.  2518 din 22.02.2022 
 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, 

încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila” 

 
Consiliul Județean Galați în calitate de autoritate a administrației publice locale de interes 
județean, are atribuții conferite de legislația naționale cu privire la elaborarea strategiilor și 
programelor de dezvoltare economică și socială la nivel județean. 
 
În vederea demarării acestui important proiect de investiții, în calitate de principal promotor 
al viziunii de dezvoltare economică și socială, Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi 
şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila propun încheierea unui protocol de 
colaborare pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, aprobarea, implementarea și 
finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați - Brăila”. Astfel, documentația tehnico-
economică a acestui obiectiv de investiții, precum și toate documentele premergătoare 
execuției acestuia vor fi realizate pe baza acestui protocol de colaborare, în cadrul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.  
 
Pentru materializarea acestui important proiect de investiții, Consiliul Județean Galați a 
realizat, în anul 2018, un studiu de oportunitate și un studiu de trafic. Aceste documente 
oferă informații, cu fundament statistic ce justifică necesitatea și oportunitatea acestui 
obiectiv de investiții.  
 

Concluziile celor două studii efectuate în vederea înființării aeroportului internațional în 
județul Galați, evidențiază următoarele: 

 

STUDIU DE OPORTUNITATE  

o Orașul Galați, este situat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est a României și 
împreună cu orașul Brăila creează polul urban Galați-Brăila sau Brăila-Galați, astfel 
încât reprezintă cea mai mare aglomerare urbană din România după municipiul 
București; 

o Potențialul economic de dezvoltare al arealului deservit Galați-Brăila este unul 
ridicat; 

o Este necesară înființarea unui aeroport internațional, de interes regional, pentru 
zona Galați-Brăila pentru a satisface nevoia populației de a avea acces la servicii 
de transport facile și cu un grad de confort ridicat; 

o Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare pentru polul urban Galați-Brăila, pe 
termen scurt; 
 

Nivelul activităților economice și serviciilor din județul Galați, care generează trafic:  
- Damen Shipyard, DMT, Liberty Steel, Navrom, Universitatea „Dunărea de Jos”, 

Universitatea „Danubius”, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării 
Maritime Galați S.A., Compania Națională Navrom Galați S.A. și numeroșii 
investitori privați de altă cetățenie decât română - peste 1.800 persoane. 
 

Poziția geografică a județului Galați în relație cu Republica Moldova și Ucraina reprezintă 
un factor decisiv în gestionarea fluxurilor de circulații generate în prezent și/sau care vor fi 
generate prin amplasarea acestui viitor aeroport în județul Galați. 
Suprafața amplasamentului va fi de minim 150 ha pe baza studiilor necesare ce se impun 
– studii de vânt, de însorire, meteorologice, geotehnice, topografie, etc., suprafață ce este 
necesară atât amplasării componentelor aeroportului cât și a facilitaților acestuia și 



 
 
 

 

asigurarea în mod obligatoriu a necesarului de dezvoltare a infrastructurii de transport 
aerian pe termen mediu și lung. 
 
Recomandarea consultantului rezumă faptul că: 
 

 Este necesară realizarea unui Aeroport Regional Galați-Brăila, în județul Galați, 
deoarece nevoia de servicii de transport aerian este mare. 

 Este oportun ca asigurarea finanțării acestui proiect major de investiții pentru județul 
Galați să se realizeze prin varianta cu finanțare nerambursabilă. 

 În vederea înființării unui aeroport internațional în județul Galați, beneficiarul acestui 
studiu și al studiului de trafic, va prelua date relevante din documentație și va 
parcurge etapele de notificare a Guvernului României, in vederea actualizarii 
Master Planului General de Transport al Romaniei.  

 Proiectul se impune a fi inclus de asemenea și în următorul exercițiu financiar 2021-
2028 pentru asigurarea finanțării în vederea execuției lucrărilor și inclusiv în 
punerea în funcțiune a aeroportului și certificarea de către Autoritatea Aeronautică 
Civilă Romană în vederea operării viitoarei infrastructuri aeriene. 

 

STUDIU DE TRAFIC  
 

Zona Galați-Brăila este relativ bine deservită de rețeaua de drumuri, căi ferate și de către 
fluviul Dunărea. În schimb, cererea de transport aerian nu este deservită, călătoriile fiind 
deservite în prezent de către aeroportul Henri Coandă, localizat la o distanță de cca. 250 
km, pentru care timpul de parcurs este de aproximativ 4 ore. 
 
Aeroportul ar facilita integrarea altor proiecte majore de infrastructură aflate în diverse 
etape de implementare, cum ar fi construcția Podului peste Dunăre din zona Brăila, 
precum și investițiile în îmbunătățirea navigabilității pe fluviul Dunărea. Aeroportul ar 
deservi o zonă de captare importantă, neacoperită de aeroporturile existente din România 
(cele mai apropiate fiind Iași, Bacău și București), zonă de captare care ar include și 
regiuni din Republica Moldova și Ucraina. 
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes 
strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița are drept scop 
„organizarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi coordonarea, 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; 
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; 
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; 
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); (...)”. 
În acest sens, supun analizei şi aprobării Consiliului Judeţean Galaţi proiectul de hotărâre 
privind aprobarea oportunității proiectului major de investiții „Aeroport internațional în 
județul Galaţi”.  
 

 
Din această perspectivă, derularea activităților ce vizează pregătirea, proiectarea, 
autorizarea, aprobarea, implementarea și finalizarea proiectului „Aeroport Regional Galați- 
Brăila”, în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de 
transport de interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și 
Ialomița este oportună și necesară. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

 COSTEL FOTEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Epure Camelia/                                                          Director executiv,                                                                         
1 ex./21.02.2022                                                                                                                    Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 2518 /22.02.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul 
Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, 

încheiat în vederea realizării proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila” 
 
Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul fiind aprobarea protocolului de colaborare între Judeţul Galaţi, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi şi Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila, încheiat în vederea realizării 
proiectului „Aeroport Regional Galați – Brăila”. 
 

Consiliul Județean Galați în calitate de autoritate a administrației publice locale de interes 
județean, are atribuții conferite de legislația naționale cu privire la elaborarea strategiilor și 
programelor de dezvoltare economică și socială la nivel județean. 
 

În vederea demarării acestui important proiect de investiții, în calitate de principal promotor al 
viziunii de dezvoltare economică și socială, Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi 
Judeţul Brăila prin Consiliul Judeţean Brăila propun încheierea unui protocol de colaborare 
pentru pregătirea, proiectarea, autorizarea, aprobarea, implementarea și finalizarea 
proiectului „Aeroport Regional Galați - Brăila”. Astfel, documentația tehnico-economică a 
acestui obiectiv de investiții, precum și toate documentele premergătoare execuției acestuia 
vor fi realizate pe baza acestui protocol de colaborare, în cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru infrastructura de transport de interes strategic, în zona de Est și Sud 
– județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița.  
 
Totodată, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru infrastructura de transport de 
interes strategic, în zona de Est și Sud – județele Galați, Brăila, Călărași și Ialomița are drept 
scop „organizarea, reglementarea, finanţarea, monitorizarea şi coordonarea, 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 punct de vedere legal, proiectul de hotărâre este întemeiat pe prevederile art. 89, alin (8), 
art. 90, alin (3), art. 173, alin. (1), lit. b) și e), alin. (3) lit. a) și d), alin. (5) lit. p) și q), alin. (7) 
lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ. 
 

În concluzie, proiectul de hotărâre astfel iniţiat 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 

 
 
 
 
 
 
Camelia Epure                                                                                                                                               Director Executiv  
1 ex./21.02.2022                                                                                                                                              Camelia Epure                                


