ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului Prahova,
în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
Având în vedere:
Expunerea de motive prezentată de domnul Bogdan Toader, vicepreședinte al
Consiliului Judeţean Prahova, doamna Ludmila Sfîrloagă, președinte al Comisiei de
Integrare Europeană, doamna consilier județean Niculescu Georgiana Diana și domnii
consilier județean Pințoiu Toma, Enescu Rareș Dan, Neagoe Dumitru Daniel, Cornea
Dănuț Marcel şi Raportul nr. 3206/22.02.2016 al Direcţiei Proiecte cu Finanțare
Externă, prin care se propune aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului Prahova, în calitate
de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
Hotărârea nr.182 din 30.09.2013 a Consiliului Judeţean Prahova privind dobândirea
de către judeţul Prahova a calităţii de membru activ al Asociaţiei Euroregiunea SiretPrut-Nistru;
Hotărârea nr.1 din 11.11.2015 a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru privind majorarea
cotizației de membru, începând cu 2016;
În temeiul prevederilor art.16, art.91 alin.(6), lit.a) 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 a judeţului Prahova, în calitate de membru al
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru, în suma de 38.144 Euro.
Art.2. Direcţia Proiecte cu Finațare Externă şi Direcţia Economică vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Serviciul Gestiune Documente şi Relații Publice va comunica prezenta hotărâre
persoanelor interesate.
PREŞEDINTE,
Mircea Cosma
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel
Ploieşti, 26 feb 2016
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului Prahova, în
calitate de membru al “Euroregiunii Siret-Prut-Nistru” din România
Euroregiunea Siret-Prut-Nistru s-s constituit la data de 18 septembrie 2002, prin
semnarea la Iaşi a Protocolului Cooperării Transfrontaliere al euroregiunii de trei unităţi
administrativ-teritoriale din România – Iaşi, Neamţ, Vaslui – şi trei unităţi administrativteritoriale din Republica Moldova – Chişinău, Lăpuşna, Ungheni. In luna decmbrie 2002
s-au alăturat alte două unităţi administrativ-teritoriale din Republica Moldova: Orhei şi
Soroca.
Potrivit Protocolului, misiunea euroregiunii constă în dezvoltarea şi consolidarea
relaţiilor dintre comunităţile şi autorităţile locale în diferite domenii de activitate, din
perspectiva dezvoltării durabile şi a alinierii la standardele europene.
Pentru a putea utiliza fondurile europene de dezvoltare regională, membrii
Euroregiunii au decis în 2005, înfiinţarea unei asociaţii cu personalitate juridică care să
poată solicita aceste fonduri.
Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru din România este o organizaţie
neguvernamentală ai căror membri fondatori au fost Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul
Judeţean Vaslui din România şi Consiliile Raionale Anenii Noi, Basarabeasca, Călăraşi,
Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Floreşti, Hânceşti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Orhei, Rezina,
Soroca, Străşeni, Soldăneşti, Teleneşti şi Ungheni din Republica Moldova, ca autorităţi ale
administraţiei publice locale. Acestora li s-au adăugat în calitate de membri activi, după
înfiinţarea asociaţiei Consiliile Raionale Căuşeni, Glodeni, Făleşti, Sîngerei şi Stefan
Vodă.
Asociaţia, aşa cum este prevăzut în statutul acesteia a fost constituită conform
Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi Legii nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit statutului său, Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru are următoarele
obiective:
1. Transformarea frontierelor din linii de separare în loc al comunicării între vecini;
2. Depăşirea prejudecăţilor reciproce şi a divergenţelor dintre oamenii din euroregiune;
3. Depăşirea barierelor psihologice prin schimburi internaţionale permanente ca premise
ale înţelegerii şi încrederii;
4. Consolidarea democraţiei şi dezvoltarea uităţilor administrativ-teritoriale;
5. Depăşirea poziţiei naţional periferice şi a izolării;
6. Stimularea creşterii economice şi a dezvoltării şi îmbunătăţirea standardului de viaţă;
7. Asimilarea rapidă, respectiv o apropiere de idealul de integrare europeană;
8. Consultanţă, asistenţă şi coordonare a cooperării transfrontaliere;

9. Imbunătăţirea calitativă a resurselor umane;
10. Dezvoltarea conceptelor strategice transfrontaliere, reciclarea deşeurilor, turism şi
dezvoltare regională;
11. Adoptarea de politici transfrontaliere de dezvoltare urbană şi rurală;
12. Conservarea moştenirii culturale;
13. Rezolvarea problemelor cotidiene de frontieră şi crearea unor noi puncte de trecere;
Organele de conducere sunt: Adunarea Generală a Asociaţilor şi Consiliul Director.
Controlul financiar intern este exercitat de către Comisia de Cenzori.
In prezent judeţele Iaşi şi Prahova din România şi 27 de raioane din Republica
Moldova sunt membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Prin HCJ nr 182/30.09.2013, județul Prahova a dobândit calităţii de membru activ de
către al Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, iar prin Hotărîrea nr.4/13.12.2013 a
Euroregiunii Siret-Prut-Nistru (ESPN) s-a aprobat primirea judeţului Prahova ca membru
cu drepturi depline al ESPN. Prin Hotărârea nr.5/13.12.2013 s-a aprobat cuantumul
cotizaţiei de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru anul 2014 şi transferul
acesteia către Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, iar prin Hotărârea nr.7/13.12.2013
a Adunării Generale a Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, judeţul Prahova a obţinut
statutul de membru activ.
In data de 11.11.2015 a avut loc la Iasi, Forumul Președinților al ESPN, unde prin
Hotararea nr.1 a fost aprobată majorarea cotizației anuale de membru al AESPN de la 3
eurocenți/locuitor la 5 eurocenți/locuitor, potrivit criteriului populație.
Propun Consiliului spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Vicepreşedinte,

Comisia de Integrare Europeană

Bogdan Andrei Toader

Ludmila Sfîrloagă
Toma Pințoiu
Enescu Rareș Dan
Niculescu Georgiana Diana
Neagoe Dumitru Daniel
Cornea Dănuț Marcel

JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
Nr. 3206/22.02.2016
RAPORT
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei anuale a judeţului
Prahova, în calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru
Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere plata cotizaţiei judeţului Prahova,
aferentă anului 2016 la o asociaţie neguvernamentală care reuneşte pe baza liberului
consimţământ judeţele Iaşi şi Prahova din România şi raioanele Anenii Noi, Basarabeasca,
Bălți, Călăraşi, Căuşeni, Cimişlia, Criuleni, Dubăsari, Drochia, Floreşti, Făleşti, Glodeni,
Hînceşti, Ialoveni, Leova, Nisiporeni, Orhei, Rezina, Rîşcani, Sîngerei, Soroca, Ştefan
Vodă, Străşeni, Şoldăneşti, Teleneşti, Ungheni, UTA Găgăuzia ca autorităţi ale
administraţiei publice locale.
Scopul înfiinţării şi funcţionării Euroregiunii constă în dezvoltarea şi consolidarea
relaţiilor între comunităţile şi autorităţile locale în diferite domenii de activitate, din
perspectiva dezvoltării durabile şi a alinierii la standardele europene.
Potrivit statutului său, Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru are drept scop
extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor între comunităţile locale şi autorităţi, în domeniul
economic, cultural, ştiinţific şi civic pentru dezvoltarea sustenabilă şi echilibrată a
Euroregiunii, precum şi respectarea, protejarea şi garantarea drepturilor şi intereselor
unităţilor administrative-teritoriale membre.
Activităţile şi proiectele asociaţiei acoperă domenii variate de interes, de la economie,
infrastructură, protecţia mediului, turism, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltarea
resurselor umane şi servicii sociale şi până la educaţie, societate informaţională şi cultură,
în concordanţă cu strategiile de dezvoltare ale administraţiilor locale.
Judeţul Prahova a aderat la Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru în calitate de
membru activ prin HCJ nr.182/30.09.2013. Prin Hotărîrea nr.4/13.12.2013 a Euroregiunii
Siret-Prut-Nistru (ESPN) s-a aprobat primirea judeţului Prahova ca membru cu drepturi
depline al ESPN, prin Hotărârea nr.5/13.12.2013 s-a aprobat cuantumul cotizaţiei de
membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru pentru anul 2014 şi transferul acesteia către
Asociaţia Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, iar prin Hotărârea nr.7/13.12.2013 a Adunării
Generale a Asociaţiei Euroregiunea Siret-Prut-Nistru, judeţul Prahova a obţinut statutul de
membru activ.
In data de 11.11.2015 a avut loc la Iasi, Forumul Președinților al ESPN, unde prin
Hotararea nr.1 a fost aprobată majorarea cotizației anuale de membru al AESPN de la 3
eurocenți/locuitor la 5 eurocenți/locuitor, potrivit criteriului populație.
In prezent judeţele Iaşi şi Prahova din România şi 27 de raioane din Republica
Moldova sunt membre ale Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Aderarea s-a realizat respectând prevederile art.16, art.91, alin.(6) lit.a şi art.97 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.
Director Executiv,
Marius Constantin Nicolae

