
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aderarea judeţului Prahova,

la Institutul Regiunilor Europei (IRE)

Având în vedere:

Expunerea de motive a Comisiei de Integrare Europeană şi Raportul nr.
4272/17.03.2014 al Direcţiei Absorbţie Fonduri Europene prin care se
propune aderarea judeţului Prahova la Institutul Regiunilor Europei (IRE);

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 aderarea judeţului Prahova la Institutul Regiunilor
Europei (IRE).
Art.2 Se aprobă plata cotizaţiei anuale de membru al Institutului
Regiunilor Europei, în sumă de 500 Euro.
Art.3. Direcţia Absorbţie Fonduri Europene şi Direcţia Economică vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Serviciul Gestiune Documente şi Managementul Calităţii va
comunica prezenta hotărâre persoanelor interesate.

PREŞEDINTE,
Mircea Cosma

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Mihail Pavel

Ploieşti, 21 mar 2014
Nr.030



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aderarea judeţului Prahova,

la Institutul Regiunilor Europei (IRE)

Institutul Regiunilor Europei (IRE) a fost fondat în anul 2004 de către
Prof. Dr. Franz Schausberger, fostul preşedinte al Landului Salzburg şi are ca
principal obiectiv crearea unei platforme pentru municipalităţi, regiuni şi
întreprinderi din întreaga Europă, în scopul de a sublinia importanţa tot mai
mare a regiunilor şi municipalităţilor în politica europeană şi în dezvoltarea
economică.

Prin iniţiativele şi activităţile sale, Institutul Regiunilor Europei susţine
descentralizarea şi regionalizarea şi oferă expertiză pentru consolidarea
proceselor respective. Institutul Regiunilor Europei constuie o retea care va
oferi acces direct la factorii de decizie din UE, precum şi interfaţa dintre
politică şi afaceri, cercetarea interdisciplinară şi practică.

Având un caracter imparţial şi nonprofit, IRE doreşte să reducă
deficitele informaţionale şi să promoveze potenţialul economic al regiunilor
europene. Cooperarea transfrontalieră este văzută ca un instrument
fundamental pentru susţinerea coeziunii sociale şi a dezvoltării economice
durabile.

In prezent această reţea cuprinde mai mult de 100 de regiuni membre,
municipii, oraşe precum şi întreprinderi din 17 ţări europene, acestea fiind
interesate de consolidarea importanţei nivelelor regionale şi locale în procesul
politic de luare a deciziilor.

Aderarea la această organizaţie implică plata unei cotizaţii anuale de
500 Euro.

Propunem Consiliului spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

Comisia de Integrare Europeană:
Preşedinte: Ludmila Sfîrloagă
Secretar: Toma Pinţoiu
Membri: Cornea Dănuţ Marcel

Ionescu Radu Cezar Liviu
Neagoe Dumitru Daniel
Niculescu Georgiana Diana
Enescu Rareş Dan



JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ABSORBŢIE FONDURI EUROPENE
Nr. 4272/17.03.2014

RAPORT
pentru proiectul de hotărâre privind aderarea judeţului Prahova,

la Institutul Regiunilor Europei (IRE)

Proiectul de hotărâre supus aprobării are în vedere aderarea judeţului
Prahova, la o asociaţie europeană care reprezintă mai mult de 100 de regiuni
membre, municipii, oraşe, precum şi întreprinderi din 17 ţări europene.

Asociaţia lucreză în strânsă legătură cu factorii de decizie din sistemele
politice şi economice, precum şi cu societatea civilă din toate ţările europene,
având ca obiective susţinerea procesului de integrare europeană şi aderarea la
principiile europene privind toleranţa, înţelegerea internaţională şi
subsidiaritatea.

Realizarea asocierii la Institutul Regiunilor Europei va contribui la:
- prezentare, localizare şi gestionare a interesului, pentru regiuni şi oraşe;
- studii de localizare şi platformă de informare pentru întreprinderi private;
- o reţea pentru a oferi acces direct la factorii de decizie din UE, politică şi

afaceri;
- interfaţa dintre politică şi afaceri;
- simpozioane şi conferinţe international de experţi cu privire la subiecte

relevante pentru regiuni şi oraşe;
- expertiza pentru regionalizare şi descentralizare:
Activităţile asociaţiei se concentrează la nivel regional European, lucrând

în strânsă legătură cu factorii de decizie din sistemele politice şi economice,
precum şi cu societatea civilă din toate ţările europene.

Calitatea de membru al acestei organizaţii implică plata unei cotizaţii
anuale de 500 Euro.

Aderarea propusă respectă prevederile art. 91, alin.(6), lit.c şi art.97 din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Director Executiv,

Marius Constantin Nicolae
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