
                                                                                                                                                                             

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2022 
 

privind: modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est pentru 
Situaţii de Urgenţă” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7914/ 19.07.2022  

 

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. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană din 
cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru 
administraţie publică locală,  de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare 
interinstituţională a Consiliului Judeţean Galaţi;  

Având în vedere adresa nr. 7914 din 13 iulie 2022, din partea Consiliului Judeţean 
Constanţa privind modificarea Statutului ADI ISU; 

Având în vedere Hotărârea nr. 305 din 25 septembrie 2009 a Consiliului Judeţului Galaţi 
privind aprobarea asocierii judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul Brăila, 
judeţul Buzău, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Sud - Est pentru Situaţii de Urgenţă”;  

Având în vedere prevederile art. 89, alin. (1), art. 91, alin (2) art. 173 alin. (1) lit. d şi e, 
alin. (5) lit. h şi alin. (7) lit. c) şi art. 175 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. (1) Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Sud–Est pentru Situaţii de Urgenţă”, acesta urmând a avea forma prevăzută în Anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător 
Hotărârea Consiliului Judeţului Galaţi nr. 305/2009, privind aprobarea asocierii judeţului Galaţi, 
prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul Brăila, judeţul Buzău, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea 
şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud - Est pentru 
Situaţii de Urgenţă”, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Judeţean Brăila, Consiliului 
Judeţean Buzău, Consiliului Judeţean Constanţa, Consiliului Judeţean Vrancea, precum şi 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă”. 
 Art.3. Direcţia de Dezvoltare Regională şi Serviciul contencios şi probleme juridice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de punerea în 
aplicare a prezentei hotărâri. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

Carmen Coca/                                      Director Executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./13.07.2022                                                    

    Contrasemnează pentru legalitate: 
      Secretarul General al Judeţului   
                       Ionel Coca 
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ANEXA  

STATUTUL 
ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SUD-EST”  

PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
Articolul 1 
Membri asociaţi  
 
Judeţul Brăila, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul judeţean 
Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, cod de înregistrare fiscală 
4205491, reprezentant prin Preşedinte – CHIRIAC FRANCISK - IULIAN, 
Judeţul Buzău, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul judeţean 
Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, cod de înregistrare fiscală 
3662495, reprezentant prin Preşedinte – NEAGU EMANOIL PETRE, 
Judeţul Constanţa, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul 
judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, B-dul Tomis, nr. 51, cod de înregistrare 
fiscală 2981739, reprezentant prin Preşedinte – LUPU MIHAI, 
Judeţul Galaţi, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul judeţean 
Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, cod de înregistrare fiscală 3127476, 
reprezentant prin Preşedinte – FOTEA COSTEL, 
Judeţul Vrancea, persoană juridică de drept public, prin autoritatea deliberativă Consiliul 
judeţean Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, Str. Dumitru Cantemir, nr. 1, cod de 
înregistrare fiscală 4350394, reprezentant prin Preşedinte – TOMA CĂTĂLIN DUMITRU, 
Articolul 2 
(1) Exprimarea voinţei de asociere 
Asociaţii fondatori, ca urmare a acordului liber exprimat, au hotărât înfiinţarea Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „SUD-EST PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ”, persoană 
juridică română, de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică şi 
nonsindicală în conformitate cu următoarele acte normative: 
a. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, O.U.G, nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
b. Ordonanţa de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
c. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, 
d. Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, Cadrul Strategic Naţional de Referinţă, Programul 
Operaţional Regional, 
e. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
f. Ghidul Solicitantului (varianta consolidată) - Programul Operaţional Regional 2007-2013/ Axa 
Prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”/ Domeniul Major de Intervenţie 3.3 -  
„Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”, elaborat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei) – Autoritatea de Management 
Programul Operaţional Regional; 
g. Hotărârile autorităţilor judeţene deliberative din Regiunea de Dezvoltare SUD-EST privind 
aprobarea asocierii pentru înfiinţarea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Sud-Est” pentru 
situaţii de urgenţă: Hotărârea Consiliului Judeţean Brăila nr. 100/11.09.2009, Hotărârile 
Consiliului Judeţean Buzău nr. 116/16.07.2009 şi nr. 146/30.09.2009, Hotărârile Consiliului 
Judeţean Constanţa nr. 202/19.01.2007 şi nr. 294/25.09.2009, Hotărârea Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 305/25.09.2009 şi Hotărârile Consiliului Judeţean Vrancea nr. 
149/20.11.2007 şi nr. 64/22.09.2009, Hotărârile Consiliului Judeţean Tulcea nr. 
15/25.01.2008 şi nr. 38/20.04.2021,  
h. Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est 
nr.7 din 26.08.2009 privind aprobarea constituirii Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară (A.D.I.) pentru Regiunea de Dezvoltare Sud-Est. 
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(2) Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est” pentru Situaţii de Urgenţă, numită în 
continuare ASOCIAŢIA, se organizează şi funcţionează potrivit prezentului Statut, în baza 
prevederilor articolelor nr. 89-91 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. 
(3) Asociaţia reprezintă voinţa membrilor fondatori, care în limitele competenţelor autorităţilor lor 
deliberative şi executive, cooperează şi se asociază, în condiţiile actelor normative şi a 
documentelor referite la alin. (1) în scopul realizării în comun a unui proiect de dezvoltare de 
interes regional, ce va fi finanţat/înaintat spre finanţare din Programul Operaţional Regional 
2007-2013, Axa Prioritară III „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de 
Intervenţie 3.3 -  „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii 
în situaţii de urgenţă”/din Programe şi sau instrumente financiare aferente perioadei 2021-2027. 
Articolul 3 
Denumirea Asociaţiei 
(1) Asociaţia are denumirea „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de 
Urgenţă”. 
(2) Disponibilitatea denumirii este dovedită prin actul eliberat de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor 
Cetăţeneşti nr. 76485/01.09.2009. 
(3) Denumirea completă se va găsi în toate actele Asociaţiei, precum şi pe ştampila acesteia.  
Articolul 4 
Sediul Asociaţiei 
(1) Sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă este în 
municipiul Constanţa, B-dul Tomis, nr. 51, judeţul Constanţa. 
(2) Schimbarea sediului va putea fi hotărâtă de către Consiliul Director, cu obligaţia declarării la 
grefa instanţei competente, a noului sediu în scopul înregistrării acestei menţiuni în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor şi cu respectarea formelor de publicitate legal impuse. 
(3) Asociaţia îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi internaţional, putând deschide 
sucursale şi înfiinţa filiale, în ţară şi străinătate în vederea realizării scopului său. 
Articolul 5 
Însemnele Asociaţiei 
Asociaţia va avea ştampilă, siglă şi însemne proprii. 
Articolul 6 
Durata de funcţionare a Asociaţiei 
(1) Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea pentru realizarea scopului şi obiectivelor 
stabilite pe termen nedeterminat, începând cu data înscrierii asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor. 
(2) Membrii asociaţi fondatori convin că dizolvarea asociaţiei nu va putea fi invocată anterior 
datei de 31.12.2020. 
(3) Asociaţia este înfiinţată pe perioadă nedeterminată, până când membrii fondatori vor solicita 
dizolvarea ei. 
Articolul 7 
Scopul şi obiectivele Asociaţiei 
(1) Scopul asocierii 
Asociaţia urmăreşte programarea şi implementarea proiectului „Achiziţionare echipamente 
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de 
urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, denumit în 
continuarea „Proiectul”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3. 
Asociaţia are scopul de a pregăti şi promova la toate nivelurile şi în interesul comun al 
membrilor „Proiectul” privind îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă, prin 
întocmirea în comun şi depunerea documentaţiilor necesare şi, ulterior, prin achiziţionarea de 
echipamente specifice. 
Asociaţia urmăreşte programarea şi implementarea de proiecte privind „Achiziţionarea 
echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în 
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situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat” în 
cadrul următoarei perioade de programare 2021-2027. 
(2) Obiectiv general al Asociaţiei îl reprezintă 
Crearea premiselor necesare asigurării populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la 
atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea 
infrastructurii serviciilor pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă. 
(3) Obiectivele specifice ale Asociaţiei sunt: 
(a) Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii de Dezvoltare 
Sud-Est, prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi 
pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. 
(b) Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea 
asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat. 
(c) Achiziţionarea în comun a echipamentelor pentru intervenţii în situaţii de urgenţă şi 
furnizarea în comun a serviciului public de intervenţie în situaţii de urgenţă. 
(d) Achiziţionarea de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei operaţionale regionale 
care vor facilita intervenţii integrate în caz de dezastre sau accidente, cât şi pentru 
îmbunătăţirea dotării bazelor judeţene existente, în funcţie de specificul diferitelor zone (expuse 
cutremurelor, inundaţiilor, eroziunii). 
(e) Creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi primirea ajutorului de urgenţă calificat într-un 
timp cât mai scurt. 
(4) În vederea îndeplinirii obiectivelor menţionate şi pentru realizarea activităţilor sale, Asociaţia 
colaborează în condiţiile legii cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, 
persoane juridice de drept public sau privat şi cu persoane fizice, fără a exprima niciun fel de 
interese de grup (politice, religioase, etnice şi altele) putând participa la înfiinţarea unor 
organizaţii în acest domeniu. 
(5) Asociaţia va putea înfiinţa societăţi comerciale având ca obiect activităţi economice 
adiacente şi în strânsă legătură cu scopul statutar, cu respectarea dispoziţiilor Ordonanţei 
Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
Articolul 8 
Patrimoniul iniţial al asociaţiei/activul patrimonial 
(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este în valoare de 60.000 lei şi se compune din aportul 
membrilor. 
(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, 
pe numele Asociaţiei, şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. 
(3) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei se constituie din aportul integral al membrilor fondatori. 
(4) Patrimoniul Asociaţiei va fi completat cu donaţii, contribuţii legale privind bunuri mobile sau 
imobile, fonduri obţinute din ţară şi din străinătate (în moneda naţională şi/sau în valută) de la 
persoane fizice sau juridice, organizaţii, din activităţi proprii şi prin orice alte mijloace legale. 
Fondurile obţinute vor fi utilizate pentru organizarea şi susţinerea activităţilor desfăşurate de 
Asociaţie în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia. 
(5) Structura aportului iniţial al membrilor fondatori este următoarea: 
Membru fondator Aportul lei 
Judeţul Brăila – Consiliul judeţean Brăila 10.000 
Judeţul Buzău – Consiliul judeţean Buzău 10.000 
Judeţul Constanţa – Consiliul judeţean Constanţa 10.000 
Judeţul Galaţi – Consiliul judeţean Galaţi 10.000 
Judeţul Tulcea – Consiliul judeţean Tulcea* 10.000 
Judeţul Vrancea – Consiliul judeţean Vrancea 10.000 
TOTAL 60.000 

*membru retras în aprilie 2021 
Articolul 9 
Categorii de resurse patrimoniale ale Asociaţiei 
(1) Veniturile Asociaţiei se asigură prin contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor 
administrativ-teritoriale membre sau din alte surse atrase pe bază de proiecte, împrumuturi sau 
parteneriate public-private, în condiţiile legii. 
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(2) Veniturile Asociaţiei provin din:  
- cotizaţia anuală; 
- contribuţiile membrilor; 
- alocarea financiară prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară III – 
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 3.3 - „Îmbunătăţirea dotării 
cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” (FEDR + 
cofinanţare naţională, adică buget de stat şi bugetele locale) / prin Programe de finanţare 2021 
- 2027; 
- dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale; 
- donaţii, sponsorizări, subvenţii sau subscripţii publice din ţară şi din străinătate; 
- sprijin material şi financiar acordat de alte asociaţii sau fundaţii, naţionale sau internaţionale; 
- finanţări din programe angajate a fi implementate de Asociaţie; 
- finanţări de la bugetele locale sau bugetul naţional angajate conform legii, având în vedere 
statutul de utilitate publică a Asociaţiei; 
- contravaloarea unor servicii de instruire sau consultanţă pentru terţi; 
- dispoziţii testamentare făcute de terţe persoane în favoarea Asociaţiei; 
- încasări rezultate în urma unor publicaţii sau manifestări cu taxă, organizate de Asociaţie; 
- alte surse prevăzute de lege. 
(4) Asociaţia are dreptul să refuze orice venituri, în cazul în care acestea ar fi oferite în condiţii 
care contravin scopului şi obiectivelor Asociaţiei. 
(5) Patrimoniul Asociaţiei nu poate fi utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în prezentul 
Statut. 
(6) Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 
decembrie a fiecărui an, cu excepţia primului an, în care exerciţiul economico-financiar începe 
la data constituirii asociaţiei conform legii şi se încheie la data de 31 decembrie a aceluiaşi an. 
Articolul 10 
Membrii Asociaţiei 
(1) Membrii care se înscriu în Asociaţie înainte ca aceasta să fie înregistrată în Registrul special 
al asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Constanţa sunt consideraţi membri fondatori. 
Reprezentarea membrilor Asociaţiei se asigură de către reprezentantul legal al unităţii 
administrativ-teritoriale sau împuternicit al acesteia, conform hotărârii autorităţii deliberative a 
unităţii administrativ-teritoriale. 
Membrii fondatori semnează, în nume propriu, statutul Asociaţiei. 
(2) Membrii care se înscriu în Asociaţie după înregistrarea la grefa Judecătoriei Constanţa sunt 
membri aderenţi. 
Orice unitate administrativ-teritorială, care îşi manifestă dorinţa de a adera la Asociaţie va putea 
fi primită, în condiţiile exprimării în scris a acestei opţiuni şi după aprobarea prin hotărârea 
autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale respective. Acordul cu privire la 
înscrierea în Asociaţie va fi supusă votului Adunării Generale. Unitatea administrativ-teritorială 
care devine membru al Asociaţiei acceptă şi respectă în totalitate prevederile prezentului statut. 
(3) Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin: 
a) încetarea existenţei persoanei juridice; 
b) renunţarea la calitatea de membru; orice membru al asociaţiei se poate retrage oricând, pe 
baza hotărârii autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia să comunice 
decizia sa în scris Consiliului Director, fără a solicita să i se returneze contribuţiile sau alte 
pretenţii materiale sau pecuniare; 
c) excluderea din asociaţie în următoarele condiţii: 
- foloseşte prerogativele statutare în interes personal; 
- acţionează în scopul defăimării de orice fel a Asociaţiei, a membrilor săi şi a activităţii acestei 
asociaţii; 
- încalcă disciplina financiară impusă de legislaţia în vigoare: nu îşi plăteşte cotizaţia şi/sau 
contribuţiile în vederea îndeplinirii obiectivelor statutare; 
- aduce prejudicii materiale şi financiare asociaţiei; 
- nu respectă hotărârile luate de asociaţie cu privire la îndeplinirea obiectivelor asumate prin 
statut; 
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- angajează acţiuni ce contravin legii şi ordinii de drept. 
Membrul exclus nu va putea pretinde restituirea taxei de înscriere, cotizaţiilor sau a donaţiilor 
făcute anterior asociaţiei. 
Articolul 11 
Drepturile şi obligaţiile membrilor 
(1) În virtutea legislaţiei în vigoare şi al prezentului statut, membrii au următoarele drepturi: 
a) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale asociaţiei; 
b) să îşi exprime, prin vot, opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale şi ale 
Consiliului Director; 
c) să aprobe prin hotărâre a UAT contribuţiile financiare pentru realizarea documentaţiei şi 
implementarea proiectelor; 
d) să solicite şi să primească sprijin în domeniile de competenţă ale asociaţiei în limita 
resurselor materiale şi umane de care aceasta dispune; 
e) să stabilească serviciile ce vor fi asigurate în comun (dacă este cazul şi modalitatea de 
colaborare pentru acesta, în cadrul viitoarelor proiecte); 
f) să participe la lucrările şi acţiunile organizate de asociaţie şi să propună organizarea 
diverselor manifestări; 
g) să consulte bilanţul contabil, procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale 
asociaţiei; 
h) să primească toate informaţiile şi rapoartele referitoare la perimetrele, serviciile, activităţile, 
obiectivele şi proiectele încredinţate Asociaţiei; 
i) să propună  - prin persoane numite în Adunarea Generală a Asociaţilor şi în Consiliul 
Director, modificarea sau completarea statutului şi/sau Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a asociaţiei; 
j) să acceseze şi să utilizeze banca de date publice şi informaţii a asociaţiei; 
k) să participe la lucrările şi şedinţele organizate de asociaţie; 
l) să formuleze cereri, propuneri, sesizări; 
m) să solicite motivat, includerea pe ordinea de zi şi a altor probleme decât a celor anunţate. 
(2) Membrii au următoarele obligaţii: 
a) să aprobe prin hotărârea a UAT viitoarele proiecte, să participe la implementarea proiectelor, 
precum şi să aprobe cheltuielile legate de implementare; 
b) să respecte, fără rezerve, Statutul, regulamentele şi hotărârile Adunării Generale şi deciziile 
Consiliului Director; 
c) să aprobe cuantumul cotizaţiei prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-
teritoriale şi să achite cotizaţia anuală pentru desfăşurarea activităţii asociaţiei; 
d) să aprobe prin hotărârea autorităţii deliberative a UAT „Proiectul”, activităţile cu care va fi 
implicată UAT respectivă, în managementul şi implementarea „Proiectului”, precum şi 
aprobarea cheltuielilor legate de „Proiect”; 
e) să aprobe prin hotărâre a autorităţii deliberative a UAT contribuţiile financiare pentru 
realizarea şi implementarea „Proiectului”, după cum urmează:  
- cota-parte a UAT din cheltuielile eligibile ale „Proiectului”, 
- cota-parte a UAT din toate costurile neeligibile inclusiv costurile conexe ale „Proiectului”, 
- toate resursele financiare aferente UAT necesare implementării optime a „Proiectului” în 
condiţiile rambursării/ decontării, ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 
f) să stabilească de comun acord instituţiile care vor exercita folosinţa echipamentelor 
achiziţionate prin „Proiect” şi care vor asigura întreţinerea acestora; 
g) să stabilească de comun acord modalitatea de transfer a folosinţei echipamentelor 
achiziţionate prin „Proiect”; 
h) să stabilească serviciile ce vor fi asigurate în comun (dacă este cazul) şi modalitatea de 
colaborare pentru aceasta, în cadrul „Proiectului”; 
i) să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaţiei 
comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat; 
j) să depună diligenţele necesare în vederea obţinerii tuturor documentaţiilor şi avizelor, ce se 
vor constitui în anexe la proiect; 
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k) să răspundă solicitărilor asociaţiei şi să participe la orice acţiuni întreprinse la asociaţiei; 
l) să îşi achite obligaţiile materiale şi financiare potrivit angajamentelor pe care şi le-au asumat; 
m) să susţină activitatea asociaţiei şi interesele acesteia; 
n) să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor asociaţiei; 
o) să se abţină de la fapte ce pot prejudicia imaginea şi credibilitatea asociaţiei; 
p) să răspundă patrimonial faţă de asociaţi şi finanţatori pentru neîndeplinirea obligaţiilor 
asumate în realizarea proiectelor; 
r) să furnizeze asociaţiei „Planurile judeţene de analiză şi acoperire a riscurilor” (P.A.A.R.) 
aprobate prin hotărâri ale autorităţilor judeţene deliberative în vederea completării şi 
fundamentării cererii de finanţare a proiectului.  
Articolul 12 
Structura organizatorică a asociaţiei 
Structura organizatorică a asociaţiei cuprinde: 
A. Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de 
dezbatere, decizie şi conducere a Asociaţiei. 
B. Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei şi exercită conducerea în 
perioada cuprinsă între şedinţele/ sesiunile Adunării Generale. 
C. Preşedintele Asociației exercită conducerea curentă a Asociaţiei şi reprezintă Asociaţia în 
relaţiile cu terţii. 
D. Cenzorul   
A) Adunarea Generală 
(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 
asociaţilor. 
Urmare a retragerii județului Tulcea din asociație, componența actuală a Adunării Generale a 
Asociației este următoarea: 
- Județul Brăila, reprezentat de Președinte – CHIRIAC FRANCISK-IULIAN; 
- Județul Buzău, reprezentat de Președinte – NEAGU EMANOIL PETRE; 
- Județul Constanța, reprezentat de Președinte – LUPU MIHAI, 
- Județul Galați, reprezentat de Președinte – FOTEA COSTEL, 
- Județul Vrancea, reprezentat de Președinte – TOMA CĂTĂLIN DUMITRU. 
(2) Adunare a Generală se convoacă de către Preşedintele Asociaţiei şi poate fi ordinară sau 
extraordinară. 
(3) Adunarea Generală ordinară se convoacă cel puţin de două ori pe an. 
(4) Convocarea este însoţită de ordinea de zi şi trebuie făcută cu cel  puţin 10 zile înainte de 
data fixată. 
(5) Adunarea Generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanţă, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 
(6) Adunarea Generală se poate convoca în ședință extraordinară ori de câte ori este necesar, 
la cererea Consiliului Director sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Asociaţiei. 
(7) Adunarea Generală este legal constituită dacă întruneşte cel puţin jumătate plus unu din 
membrii Asociaţiei. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită se va face o 
nouă convocare în termen de cel mult o săptămână, termen precizat în convocatorul pentru 
prima adunare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită, 
indiferent de numărul de participanţi. 
(8) Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art.12 lit. A alin.(11), literele „a”, „b”, „c”, „e”, „h”, „l”, „m”, „n”, „p” şi „r” se 
iau cu votul favorabil a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi. 
Pentru a fi valabile hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art.12 lit. A alin.(11), literele  „d”, „f”, „g”, „i”, „j”, „k” şi „o” se iau cu votul 
favorabil al tuturor membrilor prezenţi. 
(9) Un membru cu drept de vot poate să primească împuternicire scrisă de la un membru 
absent, cu condiţia ca Preşedintele să fie înştiinţat despre aceasta. 
(10) Adunarea Generală este condusă de către Preşedintele Asociației sau de către o persoană 
împuternicită de acesta. 
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(11) Adunarea Generală are următoarele atribuţii: 
a) alege prin vot deschis, dintre membrii Asociaţiei, organele de conducere; 
b) aprobă majorarea sau reducerea patrimoniului Asociaţiei; 
c) alege sau revocă cenzorul; 
d) aprobă sau respinge cererile de înscriere în Asociaţie; 
e) suspendă sau exclude membri ai Asociației la propunerea Consiliului Director; 
f) aprobă programul de activităţi, strategia şi obiectivele generale; 
g) adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli şi fixează nivelul cotizaţiei; 
h) aprobă bilanţul contabil al Asociaţiei, raportul cenzorului şi raportul exerciţiului bugetar anual; 
i) aprobă modificarea Statutului Asociaţiei; 
j) hotărăşte deschiderea de filiale, afilierea la alte organizaţii în conformitate cu scopul 
Asociaţiei şi legislaţia română în vigoare; 
k) aprobă extinderea obiectului de activitate în conformitate cu scopul Asociaţiei şi legislaţia 
romană in vigoare; 
1) aprobă regulamentele interne; 
m) aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei; 
n) revocă membri ai Consiliului Director, dacă în activitatea acestora se constată nereguli grave 
în ceea ce priveşte administrarea Asociaţiei; 
o) aprobă dizolvarea Asociaţiei şi numeşte lichidatorii; 
p) aprobă sigla şi însemnele Asociaţiei; 
r) aprobă constituirea de comisii de lucru permanente sau temporare. 
(12) În exercitarea atribuţiilor sale Adunarea Generală adoptă hotărâri. 
(13) Hotărârile Adunării Generale au caracter de obligativitate pentru toţi membrii Asociaţiei. 
B) Consiliul Director 
(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a Asociaţiei şi este format din 
preşedintele Asociaţiei şi 4 membri aleşi din rândul membrilor Adunării Generale a Asociaţiei.  
(2) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.  
(3) În exercitarea competenţelor sale, Consiliul Director are următoarele atribuţii: 
a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul programelor Asociaţiei; 
b) primeşte şi examinează cereri de aderare şi le înaintează Adunării Generale spre hotărâre; 
c) avizează excluderile de membru şi le înaintează Adunării Generale spre hotărâre; 
d) elaborează politica de personal a Asociaţiei şi stabileşte regulamente de ordine interioară; 
e) monitorizează  activitatea  comisiilor  de  lucru  şi  examinează  propunerile acestora; 
f) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare; 
g) hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei; 
h) pentru realizarea obiectivelor proprii, Consiliul Director poate propune Adunării Generale 
înfiinţarea unui aparat tehnic, finanţat din resursele Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară; 
i) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală sau de lege. 
(4) Membrii  Consiliului  Director sunt  răspunzători  pentru  activitatea lor în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
(5) Consiliul Director se întruneşte în şedinţe, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea Preşedintelui Asociației. 
(6) Consiliul Director se întruneşte legal în prezenţa majorităţii membrilor în funcţie. 
(7) Şedinţele Consiliului Director pot avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă 
la distanţă, iar deciziile Consiliului Director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 
(8) Consiliul  Director în exercitarea atribuţiilor emite decizii.  
(9) Deciziile Consiliului Director se iau cu votul favorabil al majorităţii membrilor în funcţie. 
Orice decizie a Consiliului, pentru a fi valabilă, trebuie comunicată fiecăruia dintre membri. 
(10) În caz de indisponibilitate a unuia sau a mai multor membri ai Consiliului, exceptând 
Preşedintele, ceilalţi membri preiau atribuţiile. 
C) (1) Preşedintele Asociației are următoarele atribuţii:  
a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;  
b) convoacă şi conduce şedinţele Adunării Generale; 
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c) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Director; 
d) semnează hotărârile adoptate de Adunarea Generală, deciziile Consiliului Director, actele 
juridice încheiate de asociaţi, procesele-verbale de şedinţă; 
e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, prezentul Statut sau stabilite de Adunarea 
Generală. 
(2) Preşedintele Asociației poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai 
Consiliului Director. 
(3) În caz de indisponibilitate a Preşedintelui, atribuţiile sale sunt preluate de către un membru 
desemnat de Adunarea generală dintre membrii săi, pe durata absenţei acestuia. 
(4) Organizează  secretariatul  tehnic  al  Asociaţiei,  care  va  răspunde  de întocmirea  tuturor  
documentaţiilor şedinţelor/sesiunilor, întocmirea  şi înregistrarea procesului verbal de şedinţă 
într-un registru special. 
D) Cenzorul 
Verifică corectitudinea documentelor emise de către organele Asociaţiei şi acurateţea practicilor 
materiale şi financiare. 
Cenzorul este un membru al Asociaţiei şi nu poate fi membru al Consiliului Director. 
Cenzorul are următoarele atribuţii: 
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei; 
b) verifică cerinţele cu privire la participare şi votare pentru Adunarea Generală; 
c) examinează practicile financiare ale Asociaţiei, înregistrând rapoartele într-un registru 
special; 
d) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;  
e) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot; 
f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
O dată pe an, Cenzorul prezintă un raport Adunării Generale cu privire la activităţile şi 
constatările sale. 
Articolul 13 
(1) Adunarea Generală poate adopta hotărâri prin procedura scrisă, prin mijloace electronice de 
comunicare directă la distanţă, iar hotărârile Adunării Generale pot fi semnate de asociaţi, 
inclusiv cu semnătură electronică extinsă.  
(2) Adunarea Generală poate adopta hotărâri prin mijloace electronice, printr-o platformă online 
de videoconferinţă, potrivit procedurii aprobate prin hotărârea acesteia. 
(3) Hotărârile se consideră aprobate în procedura scrisă, dacă acordul este dat de majoritatea 
simplă a membrilor Adunării Generale, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii 
propunerii de hotărâre. În caz de paritate, acordul președintelui este decisiv. 
(4) În textul fiecărei hotărâri adoptate prin procedura scrisă conform alin. (1)- (3), se specifică 
modalitatea de adoptare a acesteia. 
(5) Hotărârile adoptate în procedura scrisă se comunică de către secretariatul asociaţiei, în 
decurs de 5 zile lucrătoare de la data adoptării acestora, tuturor membrilor asociaţi, instituţiilor, 
organismelor şi persoanelor interesate. 
Articolul 14  
Evidenţele Asociaţiei 
(1) Asociaţia va ţine la sediul principal registre şi rapoarte corecte şi complete ale conturilor, 
procesele verbale ale dezbaterilor Adunării Generale a Asociaţilor, Consiliului Director, precum 
şi un registru cuprinzând numele şi adresele membrilor Adunării Generale a Asociaţilor, 
Consiliului Director şi ale persoanelor, care aduc contribuţii în Asociaţie. 
(2) Toate dosarele şi registrele Asociaţiei pot fi verificate de către oricare dintre membrii 
asociaţi. 
(3) Anual, sau ori de câte ori se solicită, evidenţele şi registrele Asociaţiei sunt verificate şi 
controlate de către cenzorul Asociaţiei. 
Articolul 15 
Principii de bază privind activitatea Asociaţiei 
I. (1) Funcţionarea Asociaţiei are la bază următoarele principii: 
• realizarea obiectului de activitate se face prin stabilirea anuală a proiectelor de bază, 
care urmează a fi pregătite şi promovate; 
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• în cursul întocmirii proiectelor care urmează a fi promovate se va stabili contribuţia 
fiecărei părţi asociate la cheltuielile privind realizarea şi implementarea proiectelor; 
• repartizarea finanţării externe în vederea realizării proiectelor aprobate se va face de 
către Asociaţie numai în proporţia în care sunt asigurate şi resursele financiare proprii la care s-
au angajat asociaţii. 
(2) Pentru cererile de finanţare a unor proiecte din fondurile structurale ale Uniunii Europene, 
Asociaţia va realiza o contabilitate de gestiune separată pentru fiecare proiect. 
(3) De principiu, dacă regulile de finanţare a proiectului nu impun derularea prin cont de 
trezorerie, pentru fiecare proiect operaţiunile financiare vor fi derulate printr-un cont distinct. Va 
fi evidenţiată pentru fiecare proiect în parte contribuţia financiară a fiecărui membru asociat 
pentru realizarea proiectului. 
II. (1) Instituţiile care vor exercita folosinţa, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor 
achiziţionate de Asociație sunt următoarele: 
a) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanţa, cu sediul în 
Constanţa, B-dul Mircea cel Bătrân, nr. 110, judeţul Constanţa; 
b) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al judeţului Brăila, cu sediul în Brăila, B-
dul Dorobanţilor, nr. 468, judeţul Brăila; 
c) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupașcu” al judeţului Buzău, cu sediul în 
Buzău, Str. Bistriţei, nr. 51, judeţul Buzău; 
d) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „General. Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi, cu 
sediul în Galaţi, Str. Mihai Bravu, nr. 36, judeţul Galaţi; 
e) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Delta” al judeţului Tulcea, cu sediul în Tulcea, Str. 
1848, nr. 16, judeţul Tulcea, doar pentru echipamentele aferente perioadei în care Judeţul 
Tulcea avea calitatea de membru al Asociaţiei; 
f) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea, cu sediul în 
Vrancea, Str. Dornișoarei, nr. 10, judeţul Vrancea. 
(2) Transferul folosinţei echipamentelor achiziţionate de Asociație către serviciile publice de 
intervenţii în situaţii de urgenţă se va realiza prin contract de comodat perfectat cu fiecare 
inspectorat judeţean pentru situaţii de urgenţă. Comodatarii vor avea obligaţia să nu 
înstrăineze, închirieze, gajeze echipamentele pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la semnarea 
contractului de comodat. 
Articolul 16  
Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei  
(1) Dizolvarea Asociaţiei 
Asociaţia se dizolvă: 
a) de drept; 
b) prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane 
interesate; 
c) prin hotărârea Adunării Generale, dar nu anterior datei de 31 decembrie 2020, 
d) în alte situaţii prevăzute de lege. 
a) Asociaţia se dizolvă de drept: 
1. prin realizarea necorespunzătoare sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru 
care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se 
produce schimbarea acestui scop; 
2. imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a constituirii Consiliului director, în 
conformitate cu Statutul Asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data 
la care potrivit Statutului, adunarea generală sau consiliul director trebuie constituit; 
3. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată prin lege, dacă acesta nu a fost complinit 
timp de trei luni. 
b) prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei persoane 
interesate, atunci când: 
1. scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
2. realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 
3. urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 
4. a devenit insolvabilă. 
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c) prin hotărârea Adunării Generale, luată cu votul a două treimi din numărul membrilor 
Asociaţiei. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării generale se 
depune la Judecătoria Constanţa, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. 
(2) Lichidarea Asociaţiei 
(1) În cazul dizolvării Asociaţiei, lichidatorii se numesc de către instanţa judecătorească; odată 
cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului Director încetează. 
(2) Lichidatorii, la intrarea lor in funcţie, efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să 
constate situaţia exactă a activului şi pasivului; ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze 
registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în 
ordinea datei acestora. 
(3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului; lichidatorii au obligaţia de a 
continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă 
numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea 
prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile; lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni 
noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare. 
(4) În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către 
persoane fizice; aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de 
drept public cu scop identic sau asemănător conform hotărârii Adunării generale sau a instanţei 
judecătoreşti competente; data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de 
predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară. 
(5) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichi datorii nu au reuşit să transmită 
bunurile în condiţiile alineatului anterior, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de 
instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător; 
(6) Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea 
unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării Asociaţiei în Registru. 
(7) După închiderea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de 2 luni să depună bilanţul, 
registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare în Registrul asociaţiilor 
şi fundaţiilor al Judecătoriei Constanţa şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi 
radiere din acest Registru. 
(8) Dacă în termen de 30 de zile de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nicio 
contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, 
vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele 
şi actele Asociaţiei şi ale lichidării, după acesta fiind consideraţi descărcaţi de orice obligaţii. 
(9) Asociaţia încetează să existe la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Radierea 
se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea 
acestora de obligaţiile asumate. 
(10) Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. 
(11) Dispoziţiile prezentei secţiuni se completează şi cu alte prevederi legale în vigoare în 
materie la data dizolvării şi lichidării Asociaţiei. 
Articolul 17 
Modificarea Statutului Asociaţiei 
(1) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare. 
(2) Prezentul statut se poate modifica prin hotărârea Adunării Generale, în baza propunerilor 
preliminar consultate şi agreate de membrii Asociaţiei. 
(3) Modificarea Statutului Asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Constanţa, cu respectarea prevederilor legale şi statutare. 
(4) Cererea de înscriere a modificării Statutului va fi însoţită de hotărârea Adunării Generale a 
Asociaţiei, iar în cazul modificării sediului Asociației, de hotărârea Consiliului Director.  
Articolul 18 
Modalitatea de transfer a echipamentelor 
Modalitatea de transfer a proprietății echipamentelor achiziţionate de Asociație se va face către  
Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă prevăzute la art. 15 II şi/sau Consiliile 
Judeţene, în baza unei hotărâri a Adunării Generale a Asociației.  
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Articolul 19 
DISPOZIŢII FINALE 
(1) Asociaţia se supune legislaţiei române în vigoare, iar orice modificare a prezentului Statut 
urmează a fi comunicată organelor în drept. 
(2) Prevederile prezentului Statut se completează cu dispoziţiile legale care reglementează 
înfiinţarea şi organizarea asociaţiilor. 
(3) Litigiile Asociaţiei cu persoane fizice sau juridice, dacă nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, 
sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.  
(4) Prezentul Statut a fost redactat în 8 exemplare şi a fost adus la cunoştinţa membrilor 
asociaţi, care au subscris, prin reprezentanţi  la prevederile lui, asumându-şi responsabilitatea 
prin semnăturile lor. 
(5) Prevederile Statutului revizuit devin operante la data semnării,  autentificării şi înregistrării la 
Grefa Judecătoriei Constanţa. 
 
 
SEMNATARI: 
 
1. Judeţul Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Piaţa Independenţei, nr. 1, reprezentant prin 
Preşedinte – CHIRIAC FRANCISK - IULIAN 
 
2. Judeţul Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, reprezentant 
prin Preşedinte – NEAGU EMANOIL PETRE 
 
3. Judeţul Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, B-dul Tomis, nr. 51, reprezentant prin 
Preşedinte – LUPU MIHAI 
 
4. Judeţul Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, reprezentant prin Preşedinte 
– FOTEA COSTEL 
 
5. Judeţul Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, Str. Dumitru Cantemir, nr. 1, reprezentant 
prin Preşedinte – TOMA CĂTĂLIN DUMITRU 
 
DATA:__________________ 
 



ROMÂNIA                                                                                           Nr. 7914/19.07.2022 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est pentru Situaţii de Urgenţă” 

 
 

În anul 2009, toate cele șase județe din regiunea Sud-Est s-au asociat înființând Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sud-Est pentru Situații de Urgență” ca o condiție de accesare a 
fondurilor oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013 pentru îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor pentru siguranța publică în situații de urgență. 
 
În acest sens, la data de 25 septembrie 2009, Consiliul Judeţului Galaţi a adoptat Hotărârea 
nr. 305 privind aprobarea asocierii judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul 
Brăila, judeţul Buzău, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă” pentru 
aprobarea asocierii, a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei din 25 septembrie 2009. 
    
În prezent se propune o modificare a statutului Asociaţiei care vizează în principal actualizarea 
informaţiilor privind membrii asociaţiei, adaptarea la modificările legislative apărute în perioada 
2019-2022, precum şi includerea în scopul Asociaţiei a posibilităţii de accesare a programelor 
de finanţare aferente perioadei 2021-2027. 
 
Concret, modificările propuse includ: 
- actualizarea informaţiilor privind membrii fondatori; 
- actualizarea legislaţiei în baza căreia Asociaţia funcţionează; 
- actualizarea duratei de funcţionare a Asociaţiei; 
- completarea scopului Asociaţiei cu posibilitatea accesării și a altor programe aferente 

perioadei 2021-2027; 
- modificarea denumirii Consiliului de Administraţie în Consiliu Director, conform 

modificărilor legislative în vigoare;  
- includerea modalităţilor online de desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale şi a 

Consiliului Director, precum şi utilizarea semnăturii electronice; 
- includerea procedurii scrise pentru luarea deciziilor în Adunarea Generală; 
- actualizarea denumirilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă; 
- includerea posibilităţii de modificare a statutului prin hotărârea Adunării Generale, în 

baza propunerilor preliminar consultate şi agreate de membrii Asociaţiei; 
- includerea unui articol nou referitor la modalitatea de transfer a echipamentelor. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare 
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi şi 
al Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală,  de respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională a Consiliului Judeţean 
Galaţi.  
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre a Consiliului 
Judeţean Galaţi privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–
Est pentru Situaţii de Urgenţă”. 
 

P R E Ș E D I N T E, 
 COSTEL FOTEA 

 
Carmen Coca/               Director executiv: Laura-Delia Angheluță 
1 ex./13.07.2022                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 7914/ 19.07.2022 

 
                                                  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind modificarea Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud–Est pentru Situaţii de Urgenţă” 
 
 

În anul 2009, toate cele șase județe din regiunea Sud-Est s-au asociat înființând Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Sud-Est pentru Situații de Urgență” ca o condiție de accesare a 
fondurilor oferite de Programul Operațional Regional 2007-2013 pentru îmbunătățirea 
infrastructurii serviciilor pentru siguranța publică în situații de urgență. 
 

În acest sens, la data de 25 septembrie 2009, Consiliul Judeţului Galaţi a adoptat Hotărârea 
nr. 305 privind aprobarea asocierii judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi cu judeţul 
Brăila, judeţul Buzău, judeţul Constanţa, judeţul Tulcea şi judeţul Vrancea pentru înfiinţarea 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud-Est pentru Situaţii de Urgenţă” pentru 
aprobarea asocierii, a actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei din 25 septembrie 2009. 
    
În prezent se propune o modificare a statutului Asociaţiei care vizează în principal actualizarea 
informaţiilor privind membrii asociaţiei, adaptarea la modificările legislative apărute în perioada 
2019-2022, precum şi includerea în scopul Asociaţiei a posibilităţii de accesare a programelor 
de finanţare aferente perioadei 2021-2027. 
 
Concret, modificările propuse includ: 

- actualizarea informaţiilor privind membrii fondatori; 
- actualizarea legislaţiei în baza căreia Asociaţia funcţionează; 
- actualizarea duratei de funcţionare a Asociaţiei; 
- completarea scopului Asociaţiei cu posibilitatea accesării și a altor programe aferente 

perioadei 2021-2027; 
- modificarea denumirii Consiliului de Administraţie în Consiliu Director, conform 

modificărilor legislative în vigoare;  
- includerea modalităţilor online de desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale şi a 

Consiliului Director, precum şi utilizarea semnăturii electronice; 
- includerea procedurii scrise pentru luarea deciziilor în Adunarea Generală; 
- actualizarea denumirilor inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă; 
- includerea posibilităţii de modificare a statutului prin hotărârea Adunării Generale, în 

baza propunerilor preliminar consultate şi agreate de membrii Asociaţiei; 
- includerea unui articol nou referitor la modalitatea de transfer a echipamentelor. 

Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile din:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

- art. 89 alin. (1) - „Două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în 
limitele competenţei autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se 
asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu 
personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt 
persoane juridice de utilitate publică.”; 
- art. 91 alin. (2) - „Organizarea şi modul de funcţionare a organelor asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară şi a aparatului tehnic sunt stabilite prin actul de înfiinţare şi 
statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, aprobate prin hotărârile consiliilor 
locale, respectiv judeţene asociate.” 
- art. 173 alin. (1) - „Consiliul judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de 
atribuţii: (…) d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean; lit. e) - 
atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”;  



- art.173 alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) consiliul 
judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: […] h) situaţiile de urgenţă; 
- art.173 alin (7) „În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: 
[…] 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.”; 
- art.175 „Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de 
dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de 
servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. 
Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în 
adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general 
al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul 
aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de interes 
judeţean.”; 
- art. 182 alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri 
cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- 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. 
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Carmen Coca                                     Director executiv: Laura Delia Angheluță 
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