
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr.____ 

din___________________ 2018 
 
 

privind: aprobarea Protocolului interinstituțional de colaborare, în vederea sărbătoririi 
Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 iulie 

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3004 / 23.03.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Primăriei Municipiului Galați nr. 3004/12.03.2018; 
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. 4 pentru asistență şi protecţie socială, învățământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement 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 Consiliul Județean Galați, Primăria Municipiului 
Galați, Instituția Prefectului Județul Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Universitatea 
”Dunărea de Jos” Galați, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” Galați și Teatrul Național de Operă și 
Operetă ”Nae Leonard” Galați, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și a 
Zilei Imnului Național – 29 iulie. 

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

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica instituțiilor parte din protocol. 
  (2) Direcția de Economie și Finanţe, Direcția Patrimoniu 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 
 

 

 

 
Mihaela Horhocea             D. Ex.  – Camelia Epure. 
1 ex./ 21.03.2018                                                                                                                      
 
 

        
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Paul Puşcaş 
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ANEXA 

 
Primăria Municipiului 

Galaţi 

 
 

Consiliul Judeţean 
Galaţi   

 
 

Instituţia Prefectului 
Galaţi 

 

 
Universitatea 

Dunărea de Jos 

 
Teatrul Dramatic „Fani 

Tardini” 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
PROTOCOL DE COLABORARE 

 
 

PĂRŢILE, 
 
 

Primăria Municipiului Galați, reprezentată prin Ionuț Florin Pucheanu în calitate de Primar 
al Municipiului Galați, cu sediul în Str. Domnească Nr. 54, Nr. telefon 0236 307 700, adresă 
de mail ionut.pucheanu@primariagalati.ro 
şi 

Consiliul Județean Galați, reprezentat prin, Costel Fotea în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Galați, cu sediul în strada Eroilor Nr. 7, Galați, Nr. telefon 0236 460 
703, adresă de e-mail conducere@cjgalati.ro 
şi 
Instituția Prefectului Galați, reprezentată prin, Dorin Otrocol în calitate de Prefect al 
Judeţului Galați, cu sediul în strada Domnească nr. 56, Galați, Nr. telefon 0236 462 739, 
adresă de e-mail prefect@prefecturagalati.ro 
și 
Inspectoratul Şcolar Județean Galați, reprezentat prin Prof. Mioara Enache în calitate de 
Inspector Școlar General, cu sediul în Str. Portului, Nr. 55 B, Galați, Nr. telefon 0372 362 
000, adresă de e-mail info@isj.gl.edu.ro 
şi 
Universitatea ”Dunărea de Jos” reprezentată prin Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan, în 
calitate de Rector, cu sediul în Str. Domnească, nr. 47, Nr. telefon  0336 130 108, adresă de 
e-mail: igbirsan@ugal.ro 
şi 
Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați, reprezentat prin Toma Florin, Director General cu 
sediul în Str. Domnească, nr. 59, telefon 0236 412 745,  adresă de e-mail 
tdfanitardini@yahoo.com 
şi 
Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” Galați, reprezentat prin Teodor Niță, 
Director General, cu sediul în Str. Mihai Bravu, Nr. 50, Galați, telefon 0236 418 912, adresă 
de e-mail  teatrul_muzical@yahoo.com. 
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PREAMBUL 
Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului 
Naţional.  
Ziua de 29 iulie a fost proclamată Zi a Imnului Național al României, în anul 1998, prin Legea 
nr.99/1998. Conform legii, această zi va fi marcată de către autorităţile publice şi de 
celelalte instituţii ale statului prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-
educative, cu caracter evocator sau ştiinţific, consacrate istoriei patriei, precum şi prin 
ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităţilor Ministerului Apărării Naţionale şi 
ale Ministerului de Interne. 
 
Ca atare, Părţile convin să colaboreze pe bază de parteneriat activ pentru marcarea Zilei de 
26 iunie - Ziua Drapelului Național și a zilei de 29 iulie - Ziua Imnului Național. 
 
ART. 1  Scopul de bază al colaborării  

Scopul general al acestui protocol îl reprezintă realizarea unui parteneriat 
interinstituţional în vederea organizării unor activități comune de sărbătorire a 
Zilei de 26 iunie ca Ziua Drapelului Național și a zilei de 29 iulie ca Zi a Imnului 
Național. 

ART. 2  Obiectul protocolului de colaborare 
Obiectul prezentului protocol îl reprezintă colaborarea Părţilor, în vederea 
realizării în comun a activităţilor pentru marcarea Zilei Drapelului Național -26 
iunie și a Zilei Imnului Național – 29 iulie. 

ART. 3  Rolul părţilor 
Instituţiile partenere vor avea următoarele atribuții:  
1. Efectuarea măsurătorilor necesare pentru arborarea Drapelului Național pe 

frontispiciul clădirilor instituțiilor; 

2. Achiziționarea unui Drapel Național, conform dimensiunilor rezultate in urma 

efectuării măsurătorilor; 

3. Montarea Drapelului Național pe frontispiciul fiecărei instituții care se 

constituie parte din prezentul protocol. 

4. Organizarea unui flash mob în data de 29 iulie. 

ART. 4  Metodologia de lucru 
Părţile semnatare convin asupra următoarelor modalităţi de lucru: 
1. Marcarea zilei de 26 iunie 2018 prin arborarea drapelului naţional pe 

frontispiciul instituţiei parte a prezentului protocol; 

2. Mediatizarea acţiunilor comune; 

3. Fiecare instituție va suporta cheltuielile aferente achiziționării și montării 

Drapelului  Naţional; 

4. Drapelul Național arborat pe fiecare instituție parte, conform prezentului 

protocol, va respecta și va avea acelaşi model.  

5. Marcarea zilei de 29 iulie 2018 prin organizarea unui flash mob la care toți 

participanții vor interpreta la unison imnul național. 

ART. 5  Litigii 
Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea 
ori alte pretenţii decurgând din prezentul protocol vor fi supuse unei proceduri 
prealabile de soluţionare pe cale amiabilă. 
În condiţiile în care în termen de 15 zile de la începerea acestor proceduri 
neoficiale părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă 
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contractuală, fiecare se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente. 

ART. 6  Rezilierea protocolului 
Constituie motiv de reziliere a prezentului protocol următoarele: 

a. Nerespectarea de către părţi a prevederilor prezentului protocol; 

b. Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată 

desfăşurarea activităţii prevăzută în protocol. 

ART. 7  Încetarea valabilităţii protocolului 
Constituie motiv de încetare a prezentului protocol următoarele: 

a. Acordul părţilor pentru încetarea protocolului; 

b. Scopul protocolului a fost atins; 

c. Forţa majoră, dacă este invocată. 

Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 15 
zile înainte de încetarea cooperării. 

ART. 8  Dispoziţii finale 
Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document cadru si acoperă 
întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune convenite. 
Protocolul este valabil de la data semnării sale și până la îndeplinirea 
obiectivelor prevăzute, în anul 2018. 
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor 
semnatare ori de câte ori acestea convin asupra amendamentelor propuse. 
Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite celeilalte 
părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective. 

 
Încheiat la Galați, astăzi ……………………., în ............. exemplare, toate cu valoare de 
original, câte ............ exemplar(e) pentru fiecare parte. 
 

 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAȚI 

Ionuț Florin PUCHEANU 
Primarul municipiului Galați 

__________ 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
Costel FOTEA 

Președinte 
__________ 

INSTITUȚIA PREFECTULUI GALAȚI 
Dorin OTROCOL 

Prefect al Municipiului Galați 
__________ 

 
 

UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS”  
  Iulian Gabriel BÎRSAN 

Rector 
__________ 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 
Mioara ENACHE 

Inspector Școlar General 
__________ 

TEATRUL DRAMATIC „FANI TARDINI” 
Florin TOMA 

Director General 
__________ 

        
TEATRUL NAȚIONAL DE OPERĂ ȘI OPERETĂ „NAE LEONARD” 

Teodor NIȚĂ 
Director General 

__________ 
 



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR.  3004/ 23.03.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului interinstituțional de colaborare, 
în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 

iulie 
 
Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului 
Național, iar ziua de 29 iulie a fost proclamată Zi a Imnului Național al României, în anul 
1998, prin Legea nr.99/1998. Conform legii, aceste zile vor fi marcate de către autoritățile 
publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări 
cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și 
prin ceremonii militare specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale 
și ale Ministerului de Interne. 
 
Ziua Drapelului Naţional a fost instituită pentru a marca ziua de 26 iunie 1848, când Guvernul 
revoluţionar a decretat ca Tricolorul - roşu, galben şi albastru - să reprezinte steagul naţional 
al tuturor românilor, cele trei culori împărţite în mod egal reprezintând principiul egalităţii, 
orientarea culorilor în sus semnificând verticalitatea, iar cifra trei este numărul perfect. 
 
În vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Național și a Zilei Imnului Național, Primăria 
Municipiului Galați a propus încheierea unui Protocol interinstituțional de colaborare, pe baza 
căruia împreună cu Consiliului Județean Galați, Instituția Prefectului Județul Galați, 
Inspectoratul Școlar Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Teatrul 
Dramatic ”Fani Tardini” Galați și Teatrul Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați, 
să se organizeze o serie de activități comune, respectiv achiziționarea și arborarea pe 
frontispiciul fiecărei instituții în parte, a unui drapel național de mari dimensiuni, iar cu ocazia 
zilei de 29 iunie, o serie de activități precum organizarea unui flashmob, în cadrul căruia 
participanții vor intona la unison imnul național. 
 
Având în vedere obligațiile legale ce revin consiliului județean în marcarea zilelor festive 
amintite, considerăm necesară implicarea Consiliului Județean Galați în parteneriatul 
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. 4 - pentru asistență şi protecţie socială, învățământ, sănătate, cultură, 
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement. 
 

Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Protocolului interinstituțional de colaborare, în vederea sărbătoririi 
Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 iulie, în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Costel Fotea 
 
 

 
Mihaela Horhocea/                                                 D. Ex. – Epure Camelia 
1 ex./ 22.03.2018                                                                                                                    .  

http://ro.wikipedia.org/wiki/26_iunie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1848
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tricolorul


 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI  
Direcţiile din aparatul de specialitate  
 
Nr. 3004/23.03.2018 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului interinstituțional de 

colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei 
Imnului Național – 29 iulie 

Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului 
Consiliului Județean Galați cu Primăria Municipiului Galați, Instituția Prefectului Galați, 
Inspectoratul Școlar Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, Teatrul Dramatic 
”Fani Tardini” Galați și Teatrul Național de Operă și Operetă ”Nae Leonard” Galați, în vederea 
sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 iulie. 

 

Ziua de 26 iunie a fost proclamată prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998 Ziua Drapelului Național, 
iar ziua de 29 iulie a fost proclamată Zi a Imnului Național al României, în anul 1998, prin 
Legea nr.99/1998. Conform legii, aceste zile vor fi marcate de către autoritățile publice și de 
celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestări cultural-educative, 
cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și ceremonii militare 
specifice organizate în cadrul unităților Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de 
Interne. 
 

Prin adresa nr. 3004/12.03.2018, Primăria Municipiului Galați a propus Consiliului Județean 
Galați încheierea unui protocol interinstituțional de colaborare având ca scop derularea unor 
activități cu ocazia Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 29 iulie, 
respectiv achiziționarea și arborarea pe frontispiciul fiecărei instituții parte a protocolului, a unui 
drapel național de mari dimensiuni, iar cu ocazia zilei de 29 iunie, organizarea unui flashmob, 
în cadrul căruia participanții vor intona la unison imnul național. 
 
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. 
 

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

 

În aceste condiţii proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului interinstituțional de 
colaborare, în vederea sărbătoririi Zilei Drapelului Național – 26 iunie și Zilei Imnului Național – 

29 iulie, îndeplineşte condițiile de legalitate și poate fi luat în dezbatere în cadrul şedinţei în 
plen a 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, 
Șef Serviciu, 

Camelia Epure 
George 
Stoica 

Mărioara 
Dumitrescu  

Constantin 
Cristea 

Andrei Mișurnov 

 
 
Mihaela Horhocea/                                         D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 21.03.2018                                                                                                                           


