
 
 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________________ 2018 

 
privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional 
Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25500/19.10.2018 

   
  Consiliul Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
      Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
      Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale 
Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 
septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de 
Excelenţă” a judeţului Galaţi; 
      Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Articol unic. Se acordă „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului 
regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză, pentru a marca: performanţele 
notabile ale celor optsprezece ani de cooperare durabilă între unitatea administrativ–
teritorială judeţul Galaţi şi regiunea Nouvelle–Aquitaine, în domenii esenţiale pentru 
dezvoltarea economică şi socială a partenerilor, schimbul de bune practici, precum şi 
beneficiile aduse judeţului Galaţi prin această colaborare. 

  
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel FOTEA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate:                                                          

Secretarul judeţului,                                                                        

                    Ionel COCA       

 



  

CONSILIUL  JUDEŢEAN GALAŢI                                                             

Nr. 25500 din 19.10.2018 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea 
„Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional  

Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 

 
 Cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi (România) şi 

Consiliul Regional Aquitaine (Republica Franceză) a fost iniţiată în anul 2000 prin 

semnarea unui Acord de cooperare între cele două unități administrativ–teritoriale 

(judeţul Galaţi şi regiunea Aquitaine). De atunci, relaţiile de cooperare s-au concretizat 

prin mai multe programe de cooperare în perioadele: 2003–2006, 2007–2008, 2009–

2010, 2011–2013, respectiv 2015–2017, dezvoltându-se activităţi în domenii precum 

sănătate şi formare medicală, domeniul agro-alimentar (domeniul pieţelor 

agroalimentare şi cel viti-vinicol), administraţie publică, mobilitatea şi dezvoltarea 

tinerilor. 

 Este vorba despre cea mai mare regiune – ca suprafaţă – din Republica Franceză, 

a cărei denumire, în urma reformei din anul 2016, este Nouvelle–Aquitaine. 

Proiectele implementate în perioadele amintite au avut ca obiectiv principal 

cooperarea durabilă între Galaţi şi Aquitaine în domenii esenţiale pentru dezvoltarea 

economică şi socială a regiunilor partenere, atingându-se totodată și următoarele 

obiective specifice: 

- ameliorarea situaţiei sanitare din Galaţi prin participarea la formări pentru 

personalul medical; 

- favorizarea dezvoltării sectorului agroalimentar prin sprijinirea formărilor 

iniţiale şi profesionale prin întruniri tehnice şi stagii şi, pe termen mai lung, prin 

schimburi între liceele din cele două regiuni; 

- dezvoltarea sectorului viti-vinicol din Galaţi cu sprijinul specialiştilor din 

Aquitaine şi sprijinirea dezvoltării întregului sector agricol. În acest sens, gradul înalt 

de experienţă în domeniu al părţii franceze a reprezentat un sprijin real pentru 

agricultura judeţului Galaţi; 

- realizarea unor schimburi şi formări pentru profesori și studenţi între 

Facultatea de Drept din Galaţi şi cea din Bordeaux care a contribuit la aprofundarea 

cunoştinţelor de drept european şi politici europene şi a favorizat accesul la fondurile 

europene;  

- amplificarea intervenţiilor colectivităţilor teritoriale în favoarea mobilităţii 

internaţionale a tinerilor cetăţeni europeni pentru a creşte atractivitatea teritoriului 

naţional. Aceste intervenţii au permis schimbul de experienţă între liceenii şi studenţii 

din cele două regiuni. 

Printre rezultatele obţinute prin implementarea proiectelor de cooperare 

descentralizată Galați–Aquitaine se numără: 

-  înființarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie şi a Şcolii de Moaşe, precum şi 

îmbunătăţirea constantă a condiţiilor de funcţionare a acestora şi a serviciilor 

medicale din Galaţi; 



  

-  introducerea unor noi forme de organizare profesională în domeniul viti-

vinicol; 

-  ameliorarea guvernării locale şi îmbunătăţirea administraţiei locale; 

-  sprijin la crearea unei Europe a cetăţenilor prin schimburi de tineri; 

-  dezvoltarea socio-economică a celor două regiuni partenere. 

La începutul anului 2019 cele două regiuni partenere intenţionează să semneze 

o noua convenţie de cooperare pentru perioada 2019–2020, în cadrul căreia vor fi 

continuate proiectele începute în perioada anterioară şi vor fi dezvoltate noi 

parteneriate în domeniile sănătate, administraţie şi tineret, inclusiv prin punerea în 

aplicare a acțiunilor de promovare a dezvoltării economice și sociale, schimbul de 

bune practici şi consolidarea cooperării instituţionale între Consiliul Judeţean Galaţi şi 

Consiliul Regional Aquitaine.  

  Având în vedere istoria celor 18 ani de cooperare cu Regiunea Aquitaine 

(Nouvelle–Aquitaine), precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de această 

colaborare, se propune acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi 

Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză. 

Solicităm avizarea prezentului proiect de către Comisia de specialitate nr. 2 

pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, 

judeţeană, regională şi europeană şi de către Comisia de specialitate nr. 5 juridică, 

pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională ale Consiliului Judeţean Galaţi.  

În aceste condiţii supunem spre aprobare acest proiect de act administrativ, 

fiind de competenţa şedinţei în plen a-l analiza şi adopta. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.10.2018/1 ex. 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                     
Nr. 25500 din 19.10.2018 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind acordarea „Diplomei de 
Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle–Aquitaine, Republica Franceză 

 

 Prin expunerea de motive, iniţiatorul propune adoptarea actului administrativ având ca 
obiect acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi Consiliului regional Nouvelle–
Aquitaine, Republica Franceză. 
 Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele: 
 a) starea de fapt – cooperarea descentralizată dintre Consiliul Judeţean Galaţi (România) 
şi Consiliul Regional Aquitaine (Republica Franceză) a fost iniţiată în anul 2000 prin semnarea 
unui Acord de cooperare între cele două unități administrativ–teritoriale (judeţul Galaţi şi 
regiunea Aquitaine). De atunci, relaţiile de cooperare s-au concretizat prin mai multe programe 
de cooperare în perioadele: 2003–2006, 2007–2008, 2009–2010, 2011–2013, respectiv 2015–
2017, dezvoltându-se activităţi în domenii precum sănătate şi formare medicală, domeniul 
agro–alimentar (domeniul pieţelor agroalimentare şi cel viti–vinicol), administraţie publică, 
mobilitatea şi dezvoltarea tinerilor. Este vorba despre cea mai mare regiune – ca suprafaţă – din 
Republica Franceză, a cărei denumire, în urma reformei din anul 2016, este Nouvelle–Aquitaine. 
 Proiectele implementate au avut ca obiectiv principal cooperarea durabilă între Galaţi şi 
Aquitaine în domenii esenţiale pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunilor partenere, 
atingându-se totodată și obiective specifice. Având în vedere istoria celor 18 ani de cooperare cu 
Regiunea Aquitaine (Nouvelle–Aquitaine), precum şi beneficiile aduse judeţului Galaţi de 
această colaborare, se propune acordarea distincţiei onorifice arătate. 
 b) starea de drept – proiectul de hotărâre este susţinut de prevederile Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului 
pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi. Astfel, potrivit anexei actului 
administrativ, „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi reprezintă o distincţie onorifică 
acordată de Consiliul Judeţean Galaţi persoanelor juridice care au contribuit la dezvoltarea 
judeţului Galaţi, în vederea omagierii activităţilor şi evidenţierea performanţelor de excepţie ale 
acestora. Totodată, „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi reprezintă o distincţie pur 
onorifică, încununând o recunoaştere a unor fapte, acte şi performanţe notabile realizate de 
persoane juridice care activează în domeniile: administraţiei publice, politicii, economico–social, 
învăţământului, ştiinţei, sănătăţii, culturii, religiei, artei, sportului etc. 

De asemenea, proiectul de hotărâre se fundamentează pe dispoziţiile Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 97 alin. 
(1) lit. f): consiliul judeţean îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege. 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel iniţiat întruneşte condiţiile 
pentru a fi supus dezbaterii şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 
 

Vasiliu M. M./1 ex./19.10.2018                                                                                                                                                                                                        Secretarul judeţului: Ionel COCA                                                       

 

Direcţia Economie şi 
Finanţe, 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională, 

Direcţia  
Arhitect Şef, 

George Stoica Camelia Epure Mărioara Dumitrescu 

Direcţia  
Patrimoniu, 

Serviciul contencios şi  
probleme juridice, 

Constantin Cristea Consilier juridic, 


