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HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al 
Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022  

Iniţiator: Dl Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4986 /20.04.2022 

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, judeţeană, regională şi 
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, 
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/29.06.2011 cu privire la 
aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean 
Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea 
Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” (FLAG) Galați, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere adresa nr. 130/19.04.2022 de la FLAG Galați, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 4986/19.04.2022; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

  H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.  Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al 

Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, pentru anul 2022, în valoare de 

60.000 lei; 

Art.2.  (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – 

Dunăre” Galați.  

           (2) De punerea în aplicare a prezentei hotărâri va răspunde Direcția de Economie și 

Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
 

 

  
 
 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate 

Secretarul General al Judeţului, 
                Ionel Coca 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4986 din 20.04. 2022 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 

cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, 

pentru anul 2022 

 

Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - Dunăre” (FLAG) 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; 

- 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 relaţionarea 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. 

 
În cadrul Priorităţii Uniunii 4 a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, 

FLAG Galați a contractat, în anul 2017, Strategia de Dezvoltare a Zonei Pescărești Prut – Dunăre, cu o 

valoare totală a grantului de aproximativ 3.000.000 Euro. Aceasta se va derula pe o perioadă de 7 ani, 

respectiv până la 31 decembrie 2023. 

 

În cadrul acestei Strategii sunt prinse costuri atât pentru implementarea proiectelor depuse în cadrul 

FLAG Galați, cât și pentru funcționarea structurii operaționale în vederea implementării Strategiei mai 

sus menționate. Până în prezent, în cadrul strategiei au fost contractate 20 de proiecte dintre care 

două sunt investiții aferente unor structuri aflate în subordinea Consiliului Județean Galați, respectiv 

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Complexul Muzeal 

de Științe ale Naturii, și trei sunt proiecte în care Beneficiar este Consiliul Județean Galați, respectiv: 

„Diversificare mijloace de expunere pentru specii acvatice”, „Achiziție utilaj cosire și întreținere luciu 

apă lac Zătun”, „Baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2”, „Spațiu expozițional permanent 

zona pescărească Prut – Dunăre” și „Spațiu comun de dialog pentru dezvoltarea sustenabilă a zonei 

pescărești Prut – Dunăre”. Valoarea ajutorului nerambursabil a celor cinci proiecte este de aproximativ 

1.100.000 Euro și reprezintă peste 30% din valoarea publică a proiectelor contractate. 

 



 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651 din 29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în 

calitate de membru fondator, a judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu instituţii publice şi 

ONG-uri din municipiul Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea FLAG Galați, membrii au obligaţia 

de a plăti anual o cotizaţie al cărei cuantum este stabilit în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 

 

Având în vedere calitatea de membru fondator şi prevederile statutare, reprezentanţii Asociaţiei au 

transmis adresa nr. 130/19.04.2022, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4986/19.04.2022, 

prin care a fost solicitată plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Galaţi în valoare de 60.000 lei, pentru 

anul 2022. 

 

Dat fiind complexitatea activității Asociației, considerăm oportună plata din bugetul local al judeţului 

Galaţi a cotizaţiei în valoare de 60.000 lei, pentru anul 2022, către Asociaţia pentru Dezvoltare 

Durabilă „Prut - Dunăre” Galaţi, în scopul evitării blocajului financiar pentru susținerea co-finanțărilor 

aferente susţinerii și implementării Strategiei de Dezvoltare a Zonei Pescărești a FLAG Galaţi și a 

proiectelor de cooperare transfrontalieră care reprezintă valoare adăugată la nivel organizațional și 

teritorial. 

 

Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 

Comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

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

 

PREȘEDINTE, 

 COSTEL FOTEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aurel Crețu/1 ex./20.04.2022                                                                         Director Executiv - Camelia Epure 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 4986/20.04.2022 
 
 
 

                                                  RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – Dunăre” Galați, 

pentru anul 2022 
 

 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul 
local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut – 
Dunăre” Galați, pentru anul 2022. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

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

- Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 72/06.08.2012 cu privire la modificarea Hotărârii 
nr. 651/29 iunie 2011 privind aprobarea asocierii, în calitate de membru fondator, a 
judeţului Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi cu instituţii publice şi ONG-uri din municipiul 
Galaţi şi municipiul Brăila pentru înfiinţarea Asociaţiei pentru Dezvoltare Durabilă „Prut - 
Dunăre” Galaţi; 

- Adresa nr. 130/19.04.2022 de la Asociația pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4986/19.04.2022; 

- Prevederile art. 173 alin. (1) lit. e și alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ. 
 

Conform Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 651/29.06.2011, membrii au obligaţia de a 
plăti anual o cotizaţie al cărei cuantum este stabilit în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei. 
 
Prin adresa nr. 4986/19.04.2022, reprezentanţii Asociaţiei au solicitat plata cotizaţiei din 
bugetul local al județului Galaţi către FLAG Galați pentru anul 2022, în valoare de 60.000 lei. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului 
Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ”Prut-Dunăre” Galați, 
pentru anul 2022, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
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