
 

 

HOTĂRÂREA Nr. ____ 

din ____________________  2018 
 

privind: aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, 
prin Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în 
comun a unui eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a 
României      

Iniţiator : Costel Fotea – Președintele Consiliului Județean Galați  
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9469/17.10.2018 

 

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 raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 comisia buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie 
socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement; 

Având în vedere adresa nr. 22438/17.09.2018 a Universității „Dunărea de Jos” Galați, 
înregistrată la sediul Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 9469/19.09.2018; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) și 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 Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui eveniment 
muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României.  

(2) Se aprobă alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, în 
vederea sprijinirii financiare a evenimentului. 

(3) Acordul de parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin 
Consiliul Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați constituie anexă la prezenta hotărâre. 

(4) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și pe 
seama Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, a acordului 
de parteneriat. 
 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului Public Județean de Administrare a 
Domeniului Public și Privat Galați şi Universității „Dunărea de Jos” Galați.  
 

P R E Ş E D I N T E , 
 

Costel FOTEA 
 

Contrasemnează  pentru  legalitate                                                                       
           Secretarul  Judeţului                                                                                   Director executiv,  
                     Ionel Coca                   Constantin Cristea 

                                                                                                                                                                                16.10.2018 
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ANEXĂ 

 
Acord de parteneriat dintre  

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați,  
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi  

și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 
 
 
 
În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu  
modificările și completările ulterioare, 
 
 
Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, cu 
sediul în municipiul Galați, str. Eroilor nr. 7, județul Galați, CIF 3127476, reprezentat de dl. 
Costel FOTEA, în calitate de Președinte al Consiliului Judeţean Galaţi, 

 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, cu sediul 
în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 454A, judeţul Galaţi, CIF 12174981, reprezentat de dl. 
Cătălin POPA, în calitate de Director  General,  

 

și 
 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, cu sediul în Galați, str. Domnească nr. 47, cod 
800008, reprezentată de dl. Iulian Gabriel BÎRSAN, în calitate de Rector, 
 

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 

 

 Art. 1 Obiectul acordului 
 
1.1 Obiectul prezentului acord este reprezentat de organizarea, în data de 23 noiembrie 2018, 

a unui eveniment muzical (concert omagial dedicat Centenarului și Zilei Naționale a 
României), denumit în continuare „Eveniment”. 

1.2 Prin prezentul acord, părţile îşi stabilesc drepturile şi îndatoririle, modul de îndeplinire a 
obligaţiilor şi relaţiile stabilite între părţi în scopul organizării Evenimentului. 
 

 Art. 2 Durata acordului 
 

2.1 Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării şi va continua până la îndeplinirea 
completă a obligaţiilor partenerilor, după cum sunt acestea stabilite în prezentul acord. 
 

Art. 3 Obligaţiile partenerilor 
 

3.1 Consiliului Județean Galați îi revin următoarele obligaţii:     
- pune la dispoziția organizatorilor scena profesională pentru desfășurarea Evenimentului, 

în data de 23 noiembrie 2018;  
- asigură din bugetul propriu suma de 9.000 lei necesară montării şi demontării scenei 

profesionale;  
- pune la dispoziţia organizatorilor sigla proprie şi alte materiale de promovare a imaginii 

sale care vor fi folosite pentru mediatizare pe perioada pregătirii şi desfăşurării 
Evenimentului. 
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3.2 Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați are 
următoarele obligaţii:  

- asigură transportul componentelor scenei profesionale. 
 

3.3 Universitatea „Dunărea de Jos” Galați desfăşoară toate activităţile aferente organizării 
Evenimentului din data de 23 noiembrie 2018. În relaţiile cu Consiliul Judeţean Galaţi şi cu 
Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galaţi, Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi îi revin următoarele obligaţii: 

- să asigure paza componentelor scenei profesionale;  
- să mediatizeze, în cadrul tuturor activităţilor care au loc cu ocazia pregătirii şi 

desfăşurării Evenimentului, calitatea de partener al Consiliului Judeţean Galaţi; 
- să includă în materialele de promovare a Evenimentului sigla şi denumirea Consiliului 

Judeţean Galaţi. 
 

Art. 4 Modificarea acordului 
 

4.1 Orice modificare adusă prezentului Acord de parteneriat poate fi efectuată numai cu 
acordul părţilor şi sub formă de act adiţional la prezentul acord. 
4.2 Orice intenţie de a modifica Acordul de parteneriat va fi notificată  în scris celorlalte părţi. 
Actele adiţionale intră în vigoare în ziua următoare semnării de către ultima dintre părţi. 
4.3 Orice încălcare a prevederilor prezentului Acord poate conduce la încetarea sa şi la 
eliberarea de executare a activităţilor aferente acestuia. 
 

 Art. 5 Prevederi finale 
 

5.1 Acordul este încheiat în 3 exemplare în limba română. Fiecare parte primeşte câte un 
exemplar al Acordului de parteneriat. 
 

 
     Consiliul Județean Galați,                                                        Universitatea  
                                                                                                 „Dunărea de Jos” Galați 
                Președinte, 
                                                                                                              Rector, 
             Costel FOTEA 
                                                                                                    Iulian Gabriel BÎRSAN 
 
 
   Serviciului Public Județean de Administrare 
 a Domeniului Public și Privat al județului Galați 
 
                   Director General, 
 
                     Cătălin POPA 
                                                                     



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 
Nr.9469 din 17.10.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea 
Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați,  

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi  
și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui 
eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României 
 
 
 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați va organiza o serie de evenimente 
științifice și dezbateri publice care pun în valoare memoria și identitatea statului 
național unitar român cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri.  

Programul cuprinde o seară omagială, în data de 23 noiembrie 2018, în holul 
Universității „Dunărea de Jos” Galați, la care vor participa, prin cuvântări, reprezentanți 
ai corpului diplomatic și consular, oficialități, reprezentanți ai mediului academic și ai 
unor instituții locale și centrale. Concertul omagial dedicat Centenarului și Zilei 
Naționale a României va fi susţinut de către Teatrul Național pentru Operă și Operetă 
„Nae Leonard” din Galați.  

În vederea bunei organizări a acestei acțiuni, Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galați a adresat Consiliului Județean Galați o propunere de parteneriat. Principala 
obligație ce revine Consiliului Județean Galați în cadrul parteneriatului se referă la 
punerea la dispoziția organizatorilor a scenei profesionale aflată în proprietatea 
județului, precum şi alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul propriu pe anul 2018 
pentru asigurarea serviciilor de montare/demontare a scenei. 
 

Evenimentul va contribui la promovarea imaginii Consiliului Județean Galați, 
calitatea de partener a acestuia urmând a fi mediatizată în cadrul tuturor activităților 
aferente organizării și desfășurării Evenimentului. 
 

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 și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistență și 
protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, activități științifice, sportive și de 
agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

Având în vedere cele expuse, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în 
forma prezentată. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

 

 

 
 
                                                                                 Director executiv, 
 16.10.2018                                                                                                                                                              Constantin Cristea 

        



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 9469/17.10.2018 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați,  

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi  

și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui 

eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României 

 

     Prin expunerea de motive, iniţiatorul – COSTEL FOTEA, preşedintele Consiliului 

Judeţean Galaţi propune spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea 

parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul 

Județean Galați, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 

Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galați în vederea organizării în comun a unui 

eveniment muzical dedicat Centenarului Marii Uniri şi Zilei Naţionale a României.  

Universitatea „Dunărea de Jos” Galați va organiza o serie de evenimente 

științifice și dezbateri publice care pun în valoare memoria și identitatea statului 

național unitar român cu ocazia celebrării Centenarului Marii Uniri.  

Programul cuprinde o seară omagială, în data de 23 noiembrie 2018, în holul 

Universității „Dunărea de Jos” Galați, la care vor participa, prin cuvântări, reprezentanți 

ai corpului diplomatic și consular, oficialități, reprezentanți ai mediului academic și ai 

unor instituții locale și centrale. Concertul omagial dedicat Centenarului și Zilei 

Naționale a României va fi susţinut de către Teatrul Național pentru Operă și Operetă 

„Nae Leonard” din Galați.   

În vederea bunei organizări a acestei acțiuni, Universitatea „Dunărea de Jos” 

Galați a adresat Consiliului Județean Galați o propunere de parteneriat. Principala 

obligație ce revine Consiliului Județean Galați în cadrul parteneriatului se referă la 

punerea la dispoziția organizatorilor a scenei profesionale aflată în proprietatea 

județului, precum şi alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul propriu pe anul 2018 

pentru asigurarea serviciilor de montare/demontare a scenei. 

Evenimentul va contribui la promovarea imaginii Consiliului Județean Galați, 

calitatea de partener a acestuia urmând a fi mediatizată în cadrul tuturor activităților 

aferente organizării și desfășurării Evenimentului. 

Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„Consiliul 

judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: e) atribuții privind 

cooperarea interinstituțională”]; 



- prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„hotărăște, în 

condițiile legii, 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”]; 

- prevederile art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare [„În exercitarea 

atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de 

organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate”]; 

În concluzie, considerăm că proiectul de hotărâre astfel inițiat îndeplineşte condiţiile 

legale și poate fi adoptat în şedinţa în plen a Consiliului Judeţean Galaţi în forma 

prezentă. 

 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU                                         DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                                                        Constantin Cristea 
 

DIRECŢIA ECONOMIE                                             DIRECTOR EXECUTIV, 
ŞI FINANŢE                                                                   George Stoica 

 
  
DIRECŢIA DE DEZVOLTARE                                  DIRECTOR EXECUTIV, 
REGIONALĂ                                                                   Camelia Epure 

 
  ARHITECT ŞEF                                                            ARHITECT ŞEF, 

                                                                                    Mărioara Dumitrescu     

 
SERVICIUL CONTENCIOS                                              

   ŞI PROBLEME JURIDICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 
Director executiv, 

 Cristea Constantin 
 
1 ex./08.10.2018 


