
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 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 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 27134 din 22.11.2017 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

la proiectul de hotărâre 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  
 
 
 

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

Constanţa, instituție publică de specialitate cu personalitate juridică, aflată în subordinea 

Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin adresa nr. 

2155/08.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 27134/13.11.2017, solicită 

încheierea unui acord de parteneriat pentru dezvoltarea politicilor şi a măsurilor de atragere de 

investiţii, promovare a exporturilor, încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de 

evaluare, certificare, plată şi monitorizare a aplicanţilor/beneficiarilor de fonduri nerambursabile 

şi ajutoare de minimis. 

     Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind cooperarea interinstituțională, 

hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, 

inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 

acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public județean, conform Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată în Monitorul Oficial al României 

nr.123/20.02.2007, Partea I, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin. (1) lit. e) și 

alin. (6) lit. a). 

     Prin 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 se pot organiza în comun evenimente pentru întreprinderi 

mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a exportului. 

     În concluzie, considerăm oportună aprobarea acordului 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. 

     Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi 

avizul Comisiilor de specialitate nr. 3 și 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 

     Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

 
 

               



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 27124 din 22.11. 2017 
 
                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
la proiectul de hotărâre 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  

 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect 

de hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea acordului 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. 

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a 

exportului Constanţa, este o instituție publică de specialitate cu personalitate juridică, aflată 

în subordinea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat este organizat şi 

funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 

Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniile 

întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, comerţului, antreprenoriatului şi 

investiţiilor străine, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea 

iniţiativei operatorilor economici. 

Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovare a 

exportului Constanta are în subordonare zona de sud–est a țării, respectiv județele: Galați, 

Constanța, Brăila, Buzău, Vrancea și Tulcea și se exercită funcţiile de implementare a 

politicilor şi a măsurilor de atragere de investiţii, promovare a exporturilor, încurajare şi de 

stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de evaluare, certificare, plată şi monitorizare a 

aplicanţilor/beneficiarilor de fonduri nerambursabile şi ajutoare de minimis, gestionate şi 

derulate prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. 

Având în vedere că, de-a lungul celor 12 ani de funcționare a agenției de la 

Constanța, județul Galați s-a aflat pe același loc cu județul Constanța în privința atragerii 

de fonduri nerambursabile de la bugetul de stat, s-a decis înființarea la nivel local al unui 

centru de asistență și instruire pentru mediul de afaceri local. 

Scopul principal al acestui centru este de a promova la nivel local programele cu 

finanțare nerambursabile de la bugetul de stat derulate prin intermediul Agenţiei pentru 

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

dar va avea și atribuții de evaluare, certificare, plată şi monitorizare a aplicanţilor/beneficiarilor 

de fonduri nerambursabile şi ajutoare de minimis. 

În exercitarea atribuţiilor sale,  Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere 

de investiţii şi promovare a exportului Constanţa colaborează prin parteneriate cu 

autorităţile administraţiei publice locale, cu structurile asociative ale autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu organizaţii de reprezentare a intereselor întreprinderilor mici şi mijlocii, 

precum şi cu persoane fizice sau juridice.  

      
 
 
 



     Conform adresei nr. 2155/08.11.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
27134/13.11.2017, Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi 
promovare a exportului Constanţa dorește să încheie un parteneriat cu Consiliul Județean 
Galați, pentru dezvoltarea politicilor şi a măsurilor de atragere de investiţii, promovare a 
exporturilor, încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, de evaluare, certificare, 
plată şi monitorizare a aplicanţilor/beneficiarilor de fonduri nerambursabile şi ajutoare de 
minimis. 
     În ceea ce priveşte legalitatea proiectului de hotărâre, consiliului judeţean îi revine – 
potrivit dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată în Monitorul Oficial al României nr.123/20.02.2007, Partea I, cu 
modificările şi completările ulterioare – atribuţia de a hotărî, „cooperarea sau asocierea cu 
persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea 
finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean”. 
     În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului 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 
îndeplineşte toate condiţiile legale și poate fi luat în discuție pentru a fi adoptat în şedinţa în 
plen a Consiliului Judeţean Galaţi, în forma prezentă. 
 

     Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 54 lit. b) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 

     Prezentul proiect de hotărâre îndeplinește condițiile de legalitate și poate fi luat în 
dezbatere în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                    Constantin Cristea 
 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                        DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                              DIRECTOR EXECUTIV, 
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DIRECŢIA  ARHITECT ŞEF             DIRECTOR EXECUTIV, 
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