
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2017 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația 
Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în vederea organizării unui 
concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4992 /20.06.2017  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați nr. 

874/09.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4992/09.06.2017; 
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. 1 de buget – finanţe, strategii, 

studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și al 
Comisiei de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public de 

Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – 

Filiala Județeană Galați în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement 

Zătun. 

  (2) Se aprobă Protocolul de colaborare, Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei, necesară organizării concursului de pescuit 

sportiv.  

  (2) Suma menţionată se va plăti din bugetul propriu al Consiliului Județean Galaţi pe 

anul 2017. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public de Administrare a Domeniului 

Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociației Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați. 

  (2) Direcția Patrimoniu și Direcția de Economie și Finanţe din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 

 
 

 
Nedelcu Costel             Director executiv – Cristea Constantin 
1 ex./14.06.2017  
                                                                                           

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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            ANEXĂ 

 

Protocol de colaborare 
 
I Părțile 
 
1.1 Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr. 7, reprezentat prin dl. Costel 
Fotea, în calitate de Președinte, 
1.2 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi, cu 
sediul în Galați, str. Traian nr. 454 A, reprezentată prin dl. Vali Viorel Sandu, în calitate de 
Director general, 

 

și 
 

1.3 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați, cu sediul în Galați, str. 
Nicolae Bălcescu nr. 59, reprezentată prin dl. Vasilică Ilieș, în calitate de Președinte. 
 
II Obiectiv  
 
2.1. Protocolul se încheie în scopul asigurării cadrului de colaborare între cele trei părți, în 
vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun. 
 
III Intrarea în vigoare a protocolului 
 
3.1. Prezentul protocol intră în vigoare la data semnării de către reprezentanţii părţilor. 
 
IV Durata 
 
4.1. Protocolul are valabilitate pe perioada desfășurării concursului de pescuit sportiv – 27 iulie 
2017. 
 
V Obligațiile partenerilor 
 
5.1. Consiliul Județean Galaţi  
5.1.1 Asigurarea sumei de 1.500 lei pentru a pune la dispoziție resursele logistice de 
desfășurare a concursului, ce vor fi stabilite de comun acord; 
5.1.2 Promovarea evenimentului și a activităților de punere în valoare a resurselor piscicole 
din județul Galați. 
 
5.2 Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi 
5.2.1 Punerea la dispoziţie a bazei de agrement sportiv Zătun în vederea desfășurării probei 
de pescuit sportiv. 
 
5.3 Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați  
5.3.1 Asigurarea participării invitaţilor și mobilizarea acestora; 
5.3.2 Promovarea evenimentului; 
5.3.3 Implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului; 
5.3.4 Justificarea cheltuielilor rezultate în urma organizării evenimentului. 
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VI Notificări  

 
6.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul protocol se va face în scris. 
6.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
6.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face 
de asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată 
în scris. 
 
VII Încetarea protocolului 
 
7.1. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară vreo formalitate 
prealabilă sau intervenţia instanţei judecătoreşti, unilateral, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 
de zile calendaristice înainte de data la care se doreşte încetarea protocolului. 
7.2. Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente 
între părţi. 
 
VIII  Forţa majoră 
 
8.1. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
protocol, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
8.2. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, 
dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
8.4. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 
zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei 
convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
IX Litigii 
 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului protocol sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 
de către reprezentanţii lor. 
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
X Clauze finale 
 
10.1. Prezentul protocol, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii ei. 
10.2. Părţile au dreptul, pe durata punerii în aplicare a protocolului, de a conveni modificarea 
/completarea clauzelor prin act adiţional. 
10.3. Titlurile şi subtitlurile prezentului protocol nu vor afecta în nici un fel interpretarea 
acestuia. 
10.4. Părţile vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului Protocol ce 
colaborare. 
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Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat astăzi ___________, în trei exemplare 
originale, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 

 
          Consiliul Judeţean Galaţi 
 
                   Președinte, 
 
                 Costel Fotea 

Serviciul Public de Administrare a    
Domeniului Public și Privat al 

Județului Galați 
 
 

                              Director general, 
 
                             Vali Viorel Sandu 

  
                     
                             Asociația Nevăzătorilor din România  
                                         Filiala Județeană Galați  

                        Președinte, 
 

                      Vasilică Ilieș 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4992/20.06.2017 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 
Galați, Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în 
vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun 

 
 
     Având în vedere că acțiunile culturale și sportive s-au dovedit a fi metodele cele mai 
eficiente privind recuperarea și integrarea persoanelor cu handicap în societate, Asociația 
Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați prin adresa nr. 874/09.06.2017, 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 4992/09.06.2017, a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a unui concurs 
de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun, parteneriat cu un impact extins asupra 
comunității. 
 
     Contribuția Consiliului Județean Galați și a Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi în cadrul acestui parteneriat urmează a fi 
stabilită printr-un protocol și se referă la punerea la dispoziție a bazei de agrement sportiv 
Zătun și asigurarea unor resurse logistice și financiare necesare pentru desfășurarea 
evenimentului. 
 
     Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean privind promovarea programelor integrate 
de dezvoltare partenerială locală, la nivelul județului Galați considerăm necesară implicarea 
Consiliului Județean în organizarea evenimentului menționat. 
 
     Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum 
şi avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget – finanţe, strategii, studii şi prognoză 
economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor 
integrate de dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană și al Comisiei 
de specialitate nr. 5 juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi 
libertăților cetățenești, de cooperare interinstituțională. 
 
     Luând în considerare importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația 
Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în vederea organizării a unui concurs 
de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun, în forma prezentă. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
 

 
 
Nedelcu Costel/         Director executiv – Constantin Cristea 
1 ex./14.06.2017                                                                                                                    .  



 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 4992/20.06. 2017 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean 
Galați, Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 

Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în 
vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de agrement Zătun 

 
 

     Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea 
parteneriatului între Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – 
Filiala Județeană Galați în vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv la baza de 
agrement Zătun. 
     Prin adresa nr. 874/09.06.2017, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
4992/09.06.2017, Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați a 
solicitat încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a unui concurs de 
pescuit sportiv la baza de agrement Zătun. 
     Contribuția Consiliului Județean Galați și a Serviciului Public Județean de Administrare 
a Domeniului Public și Privat al Judeţului Galaţi în cadrul acestui parteneriat urmează a fi 
stabilită printr-un protocol și se referă la punerea la dispoziție a bazei de agrement sportiv 
Zătun și asigurarea unor resurse logistice și financiare necesare pentru desfășurarea 
evenimentului. 
     Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) 
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
     În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul 
Județean Galați, Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al 
Judeţului Galaţi și Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Galați în 
vederea organizării unui concurs de pescuit sportiv îndeplineşte condiţiile legale și poate fi 
adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma prezentă. 
     Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b 
din Regulamentul Consiliului Judeţean Galaţi. 
     Este de competenţa şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi de a analiza şi 
aproba prezentul proiect de hotărâre. 
 
 
 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                           Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                       DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                 George Stoica 
                                                                                     
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                             DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                             Camelia Epure 

 
DIRECŢIA ARHITECT ŞEF                                   ARHITECT ŞEF, 

                                                                                          Mărioara Dumitrescu     

 
SERVICIUL CONTENCIOS                                       ŞEF SERVICIU, 
ŞI PROBLEME JURIDICE                                       Andrei Mişurnov 


