
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 
 

privind: aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25535 /23.10.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Galaţi nr. 25535/22.10.2018; 
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 dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 

Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat 

Centenarului Marii Uniri. 

  (2) Se aprobă Protocolul cu privire la organizarea Concursului Școlar „România Mea” 

dedicat Centenarului Marii Uniri, Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2.  (1) Se aprobă alocarea sumei de 40.000,00 lei, necesară organizării  Concursului Școlar 

„România Mea”. 

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

2018, în conformitate cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru desfășurarea 

evenimentului amintit. 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Inspectoratului Școlar Județean Galați. 

  (2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția de Dezvoltare Regională 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 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Epure Camelia                                  D. Ex.  – Camelia Epure. 
1 ex./ 22.10.2018                                                                                                                       
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Coca Ionel 



  

 

        
 
 
      
            Vizat, 
 
Serviciul contencios 
și probleme juridice 



HOTĂRÂREA NR.______ din _____________2018 
pag. nr. 2 

 
 
 
 

ANEXA 
 
 

Protocol cu privire la organizarea  

Concursului Școlar „România Mea” 

Galaţi, 19 noiembrie 2018  
de către 

Inspectoratul Școlar Județean Galaţi 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Galaţi 

 
Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea la Galați, în data 
de 19 noiembrie 2018, a Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri. 
 
În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 
I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  
- asigurarea resurselor financiare necesare bunei desfășurări a evenimentului (materiale de 

promovare, recompense pentru participanți etc), conform datelor organizatorice ce vor fi 
stabilite de comun acord; 

- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în Concursului Școlar „România Mea”. 

 
II.  Obligațiile Inspectoratul Școlar Județean Galaţi 
 
- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare desfășurării concursului și asigurarea tuturor 

elementelor de logistică necesare pentru buna desfăşurare a evenimentului; 
- asigurarea participării reprezentanților tuturor unităților școlare din județul Galaţi la 

evenimentul organizat; 
- promovarea evenimentului; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea evenimentului. 
 

 
 

Consiliul Judeţean Galaţi Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 

Președinte, Inspector Școlar General, 
Costel Fotea Prof. Mioara Enache 

 
 

 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 25535/23.10.2018  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar 
Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat 

Centenarului Marii Uniri 
 
Concursul Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri este inițiat de Inspectoratul 
Școlar Județean Galaţi și este un eveniment de promovare a elementelor de identitate locală 
materializate prin cântece și jocuri românești, creații artistico-plastice și prin tradiții, obiceiuri 
și meșteșuguri românești. 
 
Din acest motiv, concursul este structurat pe patru secțiuni: „100 de cântece și jocuri 
românești”, „100 de locuri, oameni, fapte românești” (concurs de creații artistico-plastice), 
„100 de tradiții culinare” și „100 de tradiții, obiceiuri, meșteșuguri românești”. La Concursul 
Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri vor participa elevi din județul Galați 
evidențiați în cadrul competițiilor regionale și naționale de profil. 
 
Evenimentul propriu-zis propune realizarea unor expoziții cu lucrările participanților și un 
spectacol de cântece și jocuri românești, obiceiuri și tradiții specifice zonei județului Galați în 
a cărui deschidere reprezentanți ai Consiliului Județean Galați vor oferi o recunoaștere 
oficială a contribuției participanților la promovarea identității naționale și la promovarea 
elementelor de patrimoniu cultural al județului Galați la nivel regional și național. 
 
Prin adresa nr. 25535/22.10.2018, Inspectoratul Școlar Județean Galaţi a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a Concursului 
Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri, în data de 19 noiembrie 2018. 
 
În cadrul acestui concurs, sunt așteptați să participe reprezentanți ai unităților școlare din 
județul Galați. Având în vedere amploarea și nivelul de reprezentativitate al participanților, 
considerăm oportună implicarea UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, în calitate 
de partener, în organizarea și desfășurarea acestui concurs școlar. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un protocol și se referă la asigurarea resurselor financiare necesare pentru 
desfășurarea evenimentului. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean în susținerea și promovarea dezvoltării 
economice și sociale la nivelul județului Galați precum și buna colaborare anterioară cu 
Inspectoratul Școlar Județean Galaţi, considerăm oportună 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 consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea 
organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri, în forma 
prezentă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epure Camelia/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 22.10.2018                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                       Nr. 25535/23.10.2018 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului cu Inspectoratul Școlar 

Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat 
Centenarului Marii Uniri 

 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului cu 
Inspectoratul Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România 
Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri. 
 

Prin adresa nr. 25535/22.10.2018, Inspectoratul Școlar Județean Galaţi a solicitat Consiliului 
Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării în comun a Concursului 
Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri, în data de 19 noiembrie 2018. 
 
Concursul Școlar „România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri este inițiat de Inspectoratul 
Școlar Județean Galaţi și este un eveniment de promovare a elementelor de identitate locală 
materializate prin cântece și jocuri românești, creații artistico-plastice și prin tradiții, obiceiuri și 
meșteșuguri românești. 
 

Din acest motiv, concursul este structurat pe patru secțiuni: „100 de cântece și jocuri 
românești”, „100 de locuri, oameni, fapte românești” (concurs de creații artistico-plastice), „100 
tradiții culinare” și „100 de tradiții, obiceiuri, meșteșuguri românești”. La Concursul Școlar 
„România Mea” dedicat Centenarului Marii Uniri vor participa elevi din județul Galați evidențiați 
în cadrul competițiilor regionale și naționale de profil. 
Evenimentul propriu-zis propune realizarea unor expoziții cu lucrările participanților și un 
spectacol de cântece și jocuri românești, obieciuri și tradiții specifice zonei județului Galați în a 
cărui deschidere reprezentanți ai Consiliului Județean Galați va expune și va oferi o 
recunoaștere oficială a contribuției participanților la promovarea identității naționale și la 
promovarea elementelor de patrimoniu cultural al județului Galați la nivel regional și național. 
 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat urmează a fi stabilită 
printr-un protocol și se referă la asigurarea resurselor 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 cu Inspectoratul 
Școlar Județean Galaţi în vederea organizării Concursului Școlar „România Mea” dedicat 

Centenarului Marii Uniri, îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Prezentul Raport de specialitate a fost întocmit în conformitate cu art. 47, pct. (1), lit. b din 
Regulamentul Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

Direcţia de 
Dezvoltare 
Regională 

Direcţia 
Economie 
şi Finanţe 

Direcţia 
Arhitect Șef 

Direcţia 
Patrimoniu 

Serviciul 
contencios și 

probleme juridice 
 

Director 
Executiv, 

 
Director 

Executiv, 
Arhitect Șef, 

 
Director 

Executiv, 
_____________ 

Camelia Epure 
George 
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu  

Constantin 
Cristea 

 

Epure Camelia/                                                   D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 22.10.2018                                                                                                                           


