ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova,
membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE),
aferentă anului 2015
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Andrei Toader,
Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi Raportul nr. 3725/26.02.2015
al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene prin care se propune plata cotizaţiei de
membru al Adunării Regiunilor Europei aferentă anului 2015;
- Hotărârea nr.41 din 21.oct.1998 privind aderarea judeţului Prahova la Adunarea
Regiunilor Europei
- În temeiul prevederilor art.91 alin.(6), lit.c şi art.97 din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală de membru al Adunării Regiunilor Europei
aferentă anului 2015, în sumă de 7392,50 Euro.
Art.2. Direcţia Absorbţie Fonduri Europene şi Direcţia Economică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va comunica
prezenta hotărâre persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 19 mar 2015
Nr.030

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind cotizaţiei judeţului Prahova, membru al
Adunării Regiunilor Europei (ARE) aferentă anului 2015
Adunarea Regiunilor Europei (ARE) a fost creată prin Adunarea Generală
Constitutivă în data de 14 iunie 1984 în localitatea Louvain-la-Neuve (Wallonie Belgia) la iniţiativa a 47 de regiuni, alcătuite din politicieni, partizani ai conceptului de
regionalizare.
In 1986, Consiliul Europei recunoaşte statutul ARE ca şi organizaţie europeană
fundamentală pentru reprezentarea regiunilor. In 1985, ARE lansează primul său
program – Eurodysee - al cărui scop este promovarea şi încurajarea mobilităţii tinerilor.
In 1989, căderea zidului Berlinului marchează deschiderea ARE, regiunilor din
Europa Centrală şi de Est, subliniind totodată importanţa nivelului politic regional într-o
democraţie modernă, în faţa diversităţii culturale şi a dezvoltării regionale la nivel
european.
Scopul Adunării Regiunilor Europei (ARE) este acela, de a acţiona ca voce
politică a regiunilor europene, având următoarele obiective:
1. De a organiza şi dezvolta dialogul, consultanţa şi cooperarea între toate regiunile
europene, respectând prevederile Constituţiilor, legilor şi reglementărilor şi tratatele în
vigoare din state, respectând şi promovând pluralitatea culturală din Europa;
2. De a promova regionalizarea în Europa şi de a încuraja aplicarea principiilor
subsidiarităţii şi complementarităţii la nivel local, regional, naţional şi la cel al
Instituţiilor Europene;
3. De a promova participarea instituţională a regiunilor la procesul decizional prin
întărirea rolului lor activ în construcţia Europei, în special la lucrările Consiliului
Europei, ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi ale Uniunii
Europene;
4. De a coopera cu asociaţii europene reprezentante ale autorităţilor locale;
5. De a coopera şi sprijini activităţile desfăşurate în cadrul Asociaţiilor Interregionale
membre şi organizaţiilor care, in timp ar putea deveni membri ARE;
6. De a-şi desfăşura propriile programe sau de a participa la programe organizate de alte
regiuni cu scopul de a realiza sau urmări realizarea obiectivelor sale.
In prezent 38 de judeţe din România sunt membre ARE.
Judeţul Prahova a aderat la Adunarea Regiunilor Europei prin HCJ nr.41 din 21
octombrie 1998. Calitatea de membru al ARE implică potrivit criteriului populaţie, plata
unei cotizaţii anuale pentru anul 2015 de 7392,50 Euro.
Propun Consiliului spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.
Vicepreşedinte,
Bogdan Andrei Toader

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ABSORBŢIE FONDURI EUROPENE
Nr. 3725/26.02.2015

RAPORT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei judeţului Prahova,
membru al Adunării Regiunilor Europei (ARE), aferentă anului 2015
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere aprobarea cotizaţiei judeţului
Prahova, aferentă anului 2015, la o asociaţie europeană care activează în domeniul
promovării drepturilor regiunilor europene şi a democraţiei la nivel local, a schimburilor
socio-culturale şi economice.
Cea mai importantă atribuţie ce revine ARE o reprezintă aceea de a dezvolta
dialogul, consultarea şi cooperarea între toate regiunile europene.
Asocierea la ARE a contribuit semnificativ la:
- promovarea iniţiativelor practice privind consolidarea democraţiei la nivel local;
- crearea de noi legături interregionale pentru stabilirea de strategii, măsuri,
priorităţi, iniţiative şi planuri de acţiune în scopul sprijinirii dezvoltării societăţii
civile şi încurajării proiectelor economice;
- promovarea dialogului interregional;
Judeţul Prahova a aderat la Adunarea Regiunilor Europei prin HCJ nr.41 din 21
octombrie 1998. Calitatea de membru al ARE implică potrivit criteriului populaţie, o
cotizaţie anuală pentru anul 2015 de 7392,50 Euro.
In prezent 38 de judeţe din România sunt membre ARE.
Aderarea s-a realizat respectând prevederile art.91, alin.(6) lit.c din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director Executiv,
Marius Constantin Nicolae

