
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. 234 

din 29 noiembrie 2017 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, pentru organizarea în comun 
a unor evenimente pentru întreprinderile mici și mijlocii, atragere de investiții și 
promovare a exportului   

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27134/22.11.2017  

        Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 

investiţii şi promovare a exportului Constanţa nr. 2155/08.11.2017, înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 27134/13.11.2017; 

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. 3 pentru dezvoltare 
urbană și rurală, agricultură, conservarea și protecția mediului și de servicii publice și al 
Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin.(1) lit. e), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați și Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 
investiţii şi promovare a exportului Constanţa,  prin organizarea în comun a unor evenimente 
pentru întreprinderile mici și mijlocii, atragere de investiții și promovare a exportului. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în 
numele și pe seama Consiliului Județean Galați, a acordului de parteneriat. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, 
atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa.  

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
 
                                                                                                                                          Director executiv/ Constantin Cristea 

Nedelcu Costel/1 ex/20.11.2017                                            

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXA 
 

Acord de parteneriat 

  

dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați și Agenţia 

pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa 

 

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de 
identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul 
Galaţi, telefon 0236/302520, fax. 0236/411099 reprezentat de dl. Costel FOTEA, în calitate de 
Preşedinte al Consiliului Județean Galați, 
 
și 
 
Agenția pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului 
Constanţa, cu sediul în municipiul Constanța, b-dul Tomis nr. 79-81, etaj 6, judeţul Constanța, 
telefon 0241-661253, fax. 0241-661254, reprezentată de dl. George FULINA, în calitate de 
Director executiv, au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 
ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

(1) Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Agenția pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa, în 
vederea derulării activității unui centru de asistență și instruire pentru mediul de afaceri 
din județul Galați. 

 
ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați 
 are următoarele obligații: 

(1) punerea la dispoziția Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 
promovare a exportului Constanţa a unui spațiu pentru promovarea la nivel local a 
programelor cu finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat derulate prin intermediul 
agenției. 

 
ART. 3 Obligațiile Agenţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 

promovare a exportului Constanţa 
 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Agenţiei pentru întreprinderi 
mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului Constanţa are următoarele 
obligații: 

(1)  promovarea la nivel local a programelor cu finanțare nerambursabilă de la 
bugetul de stat derulate prin intermediul agenției; 
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(2)  colaborarea, prin parteneriate cu autoritățile administrației publice locale, cu 

structurile asociative ale autorităților administrației publice locale, cu organizații de 
reprezentare a intereselor întreprinderilor mici și mijlocii, precum și cu persoane fizice 
sau juridice; 

(3)  folosirea spațiului pus la dispoziție cu destinația de birou; 
(4)  păstrarea integrității spațiului, fără a aduce modificări acestuia; 
(5)  mobilarea și dotarea spațiului cu tehnică de calcul.  

 
ART. 4 Termene 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată, 
pe perioade succesive de câte un an, dacă niciuna dintre părți nu notifică denunțarea lui 
și intră în vigoare la data semnării de către ambele părți. 

(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă 
adresată celeilalte părți. În acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în 
vigoare începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

 
ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a 
obiectului prezentului protocol de colaborare, conform legislației în vigoare și cu 
aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele 
recunoscute și acceptate de părți. 

 
ART. 6 Dispoziții finale  

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în scris, 
prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, 
transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 
Prezentul acord s-a semnat azi.........................., în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte. 
  

 
 

Consiliul Judeţean 
Galaţi 

 Agenția pentru 
întreprinderi mici și 
mijlocii, atragere de 

investiții și promovare 
a exportului Constanța  

 
Președinte,  Director executiv, 

 
Costel Fotea  George Fulina 


