
 

 
HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2022 
 

privind: aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al 
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022  

Iniţiator: dl. Costel Fotea, Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 5491/18.05.2022   

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;  
Având în vedere adresa nr. 5491/4.05.2022 a Asociației „SMURD” Galaţi; 
Având în vedere art. 25, lit.f) din Statutul Asociației ”SMURD” Galați, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Galaţi nr. 196 din 31 octombrie 2016;  
Având în vedere Decizia nr. 1 / 14.04.2022, a Consiliului Director al Asociației ”SMURD” 

Galați; 
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 si 
al Comisiei de specialitate nr. 4, pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, 
cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement, ale Consiliului Judeţean Galați; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. d) și e), alin. (5), lit. c) și h) și 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) 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 județului Galați, a cotizației de membru al 
Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022, în valoare de 30.000 lei. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Asociației ”SMURD” Galați. 
 
Art.3. Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mihaela Horhocea/1 ex./10.05.2022                                                                                                                         D.ex. Laura Delia Angheluţă 
    
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Ionel Coca 
 



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 5491 din 18.05.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea plății,  

din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru  
al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022 

 

 
Asociația ”SMURD” Galaţi este o asociație de interes general, constituită în anul 2006 și 
destinată creării unei componente comunitare integrate la nivelul județului, specializată în 
acordarea primului ajutor de urgență, resuscitarea și descarcerarea victimelor accidentelor de 
orice natură, operaţiunilor de salvare precum şi transportului victimelor la prima unitate 
medicală cu competență adecvată situației sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje 
competente, precum și organizarea de activități pentru formarea profesională în domeniul 
medical, paramedical și al situațiilor de urgență. 
 
Printre obiectivele Asociației se numără: 

 achiziționarea de echipamente necesare echipelor de salvare; 

 asocierea sau colaborarea cu persoane juridice române sau străine, cu organizații 
neguvernamentale și cu alți parteneri în vederea finanțării sau realizării în comun a 
unor acțiuni, proiecte etc; 

 limitarea și înlăturarea urmărilor situațiilor de urgență, în colaborare cu alte servicii de 
urgență sau cu servicii profesioniste; 

 punerea în aplicare a măsurilor dispuse de președinții Comitetelor Locale pentru Situații 
de Urgență; 

 colaborarea cu toate structurile locale, zonale sau naționale din domeniul situațiilor de 
urgență pentru asigurarea unui nivel de operativitate crescut și desfășurarea unor 
intervenții operative și eficiente; 

 reprezentarea intereselor și drepturilor asociației în țară și străinătate; 

 cooperarea sau asocierea cu autorități ale administrației publice centrale sau locale din 
țară sau străinătate; 

 inițierea și susținerea de măsuri legislative specifice acestei activități la nivelul autorității 
de stat centrale și locale. 

 
Consiliul Județean Galați este membru al Asociației ”SMURD” Galați, alături de Consiliul  
Local  al  Municipiului  Galați, Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Consiliul Local Târgu 
Bujor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului Galați 
și Direcția de Sănătate Publică Galați, prin Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul 
Apostol Andrei” Galați. 
 
Actele constitutive ale Asociației elaborate în 2006 au suferit o serie de modificări succesive 
realizate prin acte adiționale la Statut înregistrate la Judecătoria Galați în anii 2010, 2011, 
2014 și 2016, acestea vizând, în principal, lărgirea sferei de activitate prin introducerea de noi 
obiective ce pot fi urmărite de Asociație în vederea atingerii scopului propus.  
 
Conform statutului Asociației, calitatea de membru presupune achitarea unei cotizații lunare al 
cărei cuantum este stabilit prin decizie a Consiliului Director. Conform Deciziei Consiliului 
Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/14 aprilie 2022, Consiliului Județean Galați îi revine o 
cotizație lunară de 2.500 lei, adică 30.000 lei pe an. 
 
Având în vedere faptul că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege ”consiliul județean 
asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea 



 

serviciilor publice de interes județean privind: educația, sănătatea [...], situațiile de urgență 
[...]”, implicarea Consiliului Județean Galați, în calitate de membru fondator în activitatea 
desfășurată de Asociația ”SMURD” Galați, reprezintă o modalitate de a contribui la creșterea 
calității actului medical, a capacității de intervenție în situații de urgență și la o mai bună 
informare a cetățenilor cu privire la măsurile de prevenție necesare în domeniile menționate. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 
avizul Comisiei de specialitate nr. 2,  pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, județeană, regională și europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4, 
pentru asistență și protecție socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi științifice, sportive 
şi de agrement, ale Consiliului Judeţean Galați. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre al Consiliului 
Judeţean Galaţi aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației pentru anul 
2022, a Consiliului Județean Galați, în calitate de membru fondator al Asociaţiei ”SMURD” , în 
forma prezentată. 
 
 

 
 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mihaela Horhocea/                                                                                                                                             D.ex. Laura Delia Angheluţă 
1 ex./10.05.2022 
    



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
DIRECŢIILE DIN APARATUL DE SPECIALITATE 
Nr. 5491 din 18.05.2022 
 

 

    RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea plății,  
din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizației de membru al  

Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022 
 
Iniţiatorul, domnul Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați, prezintă un proiect 
de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea plății, din bugetul local al judeţului Galaţi, a 
cotizației de membru al Asociaţiei ”SMURD” Galaţi pentru anul 2022. 
 
Asociația ”SMURD” Galaţi este o asociație de interes general, constituită în anul 2006 și 
destinată creării unei componente comunitare integrate la nivelul județului, specializată în 
acordarea primului ajutor de urgență, resuscitarea și descarcerarea victimelor accidentelor de 
orice natură, operaţiunilor de salvare precum şi transportului victimelor la prima unitate 
medicală cu competență adecvată situației sau la punctul de întâlnire cu alte echipaje 
competente, precum și organizarea de activități pentru formarea profesională în domeniul 
medical, paramedical și al situațiilor de urgență. 
 
Consiliul Județean Galați este membru al Asociației ”SMURD” Galați, alături de Consiliul  
Local  al  Municipiului  Galați, Consiliul Local al Municipiului Tecuci, Consiliul Local Târgu 
Bujor, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”General Eremia Grigorescu” al județului Galați 
și Direcția de Sănătate Publică Galați, prin Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sfântul 
Apostol Andrei” Galați. 
 
Actele constitutive ale Asociației elaborate în 2006 au suferit o serie de modificări succesive 
realizate prin acte adiționale la Statut înregistrate la Judecătoria Galați în anii 2010, 2011, 
2014 și 2016, acestea vizând, în principal, lărgirea sferei de activitate prin introducerea de noi 
obiective ce pot fi urmărite de Asociație în vederea atingerii scopului propus.  
 
Conform statutului Asociației, calitatea de membru presupune achitarea unei cotizații lunare al 
cărei cuantum este stabilit prin decizie a Consiliului Director. Conform Deciziei Consiliului 
Director al Asociației ”SMURD” nr. 1/ 14 aprilie 2022, Consiliului Județean Galați îi revine o 
cotizație lunară de 2.500 lei, adică 30.000 lei pe an.  
 
Având în vedere angajamentele luate precum și faptul că, în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
de lege consiliul județean asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind: educația, sănătatea 
[...], susţinerea financiară a Asociației ”SMURD” prin plata contribuţiei de membru aferentă 
anului 2022, poate reprezenta o modalitate de a contribui la creșterea calității actului medical 
în județul Galați, a capacității de intervenție în situații de urgență și la o mai bună informare a 
cetățenilor cu privire la măsurile preventive necesare în domeniile menționate. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- Statutul Asociației ”SMURD” Galați, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Galați  nr.196 
din 31 octombrie 2016; 

- Decizia nr.1 / 14.04.2022, a Consiliului Director al Asociației ”SMURD” Galați; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 

Monitorul oficial al României, Partea I, n. 555/5.VII.2019  art. 173 alin. (1), lit.d) și e) – 
”Consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: ....d) atribuții 
privind gestionarea serviciilor publice de interes județean; e) atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern și extern”; 



 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, n. 555/5.VII.2019  art. 173 alin. (5) lit. c) și h) - „În 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean asigură conform 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru oferirea serviciilor de interes 
public județean privind: .....lit. c) sănătatea și ....lit.h) situațiile de urgență; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 173 alin. (7) - 
„În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: (…) lit. c) - hotărăşte, 
în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori 
din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 
administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune”; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 alin. (1) „În 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, 
absolută sau simplă, după caz”; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 alin (1) „În 
exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale adoptă sau emit, 
după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmează: lit. a) 
consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri”. 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 
 
 

Direcţia de 
Dezvoltare Regională 

 
 

Director executiv, 
Laura-Delia 
Angheluţă  
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Director executiv, 
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Direcţia Arhitect Şef 
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 Direcţia Economie 
şi Finanţe 

 
 

Director executiv, 
George Stoica  

 

 
 

   

    
Direcţia Patrimoniu 

 
 
 

Director executiv, 
Marin Popescu 

 

Serviciul                                        
Contencios şi 

probleme juridice 
 

Șef serviciu, 
Alina Nedelcu 

 

 

 

 

Direcţia Tehnică 
 
 
 

Director executiv, 
Radu Măciucă  

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mihaela Horhocea/                                                                                                                        D.ex. Laura Delia Angheluţă 
1 ex./10.05.2022 


