
 

 
                                                                                                                                                                               

HOTǍRÂREA  Nr. ___ 

din  __________________ 2019 
 

privind: completarea Hotărârii  Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 septembrie 
2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean 
Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și 
asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării 
proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 11688/21.10.2019 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Avand în vedere adresa 11688/16.10.2019 din partea Fundaţiei Evris din Islanda; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 buget - finanţe, 

strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale nr. 2697/2019 
privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale 
2545/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestuia pentru 
Apelul de proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului 
RO-CULTURA. 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d și e, alin. (5) lit. a, d, j, n, și p și alin 
(7) lit. a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555/5/VII.2019; 

În temeiul art. 182 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit. a și alin. (2) din Codul administrativ; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 
septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul 
Județean Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia Galați” și Asociația Danube Media 
Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, 
astfel: 

 Art.1 va avea următorul cuprins: 
”Se aprobă parteneriatul între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați, Asociația Danube Media Center și Fundația Evris 
din Rejkjavik, Islanda și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a 
Dunării”, ce va fi propus spre finanţare în cadrul Programului RO-CULTURA, Apel 
Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021.” 

 
 Art.II. Se completează art. 5 din Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 
septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul 
Județean Galați, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media 
Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
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implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, 
astfel:  

Art.5 va avea următorul cuprins: 
”Prezenta hotărâre va fi comunicată Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați, 

Asociației Danube Media Center și Fundației Evris din Rejkjavik, Islanda.” 
 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horhocea Mihaela/                                        D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./16.10.2019                                                                                                                                                                                

 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

 
Ionel Coca 

                                                                          



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

Nr. 11688/21.10.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați 

nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul 

Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și 

Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 

Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu 

Comisia Europeană a Dunării” 

 
 

Proiectul ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” va fi depus în 
cadrul Programului RO-CULTURA, Apel Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, 
finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 
 
Conform Hotărârii Consiliului Județean Galați nr.196 din 30 septembrie 2019 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca 
Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor 
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului 
”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, aplicantul principal este 
UAT Județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi, partenerii fiind Biblioteca Județeană ”V.A. 
Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center din Galați. 
 
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru prezentul apel de proiecte, în cazul 
solicitanţilor de tip unitate administrativ teritorială, este încurajat parteneriatul cu organizații 
din statele donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cel puțin 30% din valoarea totală a 
sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul apelului de proiecte 
fiind acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din Statele 
Donatoare. Partenerii de proiect din statele donatoare pot fi orice entitate publică sau 
privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu 
personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare. 
 
În acest context, Biblioteca ”V.A. Urechia” Galați a propus colaborarea cu Fundația Evris din 
Rejkjavik, Islanda, o fundație privată non-profit, înființată la începutul anului 2014, al cărei 
scop este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din Islanda și din străinătate, oferind 
asistență guvernelor, instituțiilor, asociațiilor, întreprinderilor și persoanelor fizice. Fundația 
Evris își valorifică expertiza și resursele în domeniul cooperării europene și internaționale 
pentru a-și ajuta partenerii să își atingă întregul potențial prin această cooperare. Fundația 
Evris are o experiență vastă în participarea la proiecte finanțate din granturile SEE, un 
accent special fiind pus pe proiectele de importanță europeană din domeniile educației, 
culturii, inovării, dezvoltării regionale și ocupării forței de muncă. 
 
În cadrul proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, în 
parteneriat cu Fundația Evris, se vor organiza schimburi de experiență cu specialiști din 
Islanda, care vor contribui la dezvoltarea unor proiecte educaționale moderne și interactive 
în cadrul Bibliotecii V.A. ”Urechia”, la dezvoltarea și modernizarea serviciilor furnizate și la 
valorificarea clădirii de patrimoniu. 
 
Astfel, parteneriatul cu Fundația Evris va contribui la atingerea obiectivului Programului RO 
- CULTURA care constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare 
culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 



  
 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul propriu, precum şi avizul  
Comisiilor de specialitate nr. 1 de buget – finanțe, strategii, studii și prognoză economico-
socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională și europeană, din cadrul Consiliului 
Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind 
aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca 
Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor 
obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului 
”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” privind parteneriatul între 
UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” 
Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului 
Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu 
Comisia Europeană a Dunării”, în forma prezentată. 
 
 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

 

 COSTEL FOTEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mihaela Horhocea/                                    D.Ex. Laura-Delia Angheluță 
1 ex./ 16.10.2019                                                                                                                                                                                 



CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 11688/21.10.2019 

 
 

                                                 RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Galați nr. 196 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT 
Județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” 

Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin 
Consiliului Județean Galați, în vederea implementării proiectului ”Restaurare și 

amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, obiectivul urmărit fiind completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 196 
din 30 septembrie 2019 privind aprobarea parteneriatului între UAT Județul Galați prin 
Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” Galați și Asociația Danube 
Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”. 
  
În conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru prezentul apel de proiecte, în cazul 
solicitanţilor de tip unitate administrativ teritorială, este încurajat parteneriatul cu organizații 
din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein), cel puțin 30% din valoarea totală 
a sprijinului financiar nerambursabil aferent proiectelor selectate în cadrul apelului de 
proiecte fiind acordată proiectelor implementate în parteneriat cu cel puțin o entitate din 
Statele Donatoare. Partenerii de proiect din statele donatoare pot fi orice entitate publică 
sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, cu 
personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare. 
 
În acest context, Biblioteca ”V.A. Urechia” Galați a propus colaborarea cu Fundația Evris 
din Rejkjavik, Islanda, o fundație privată non-profit, înființată la începutul anului 2014, al 
cărei scop este de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din Islanda și din străinătate, 
oferind asistență guvernelor, instituțiilor, asociațiilor, întreprinderilor și persoanelor fizice. 
Fundația Evris își valorifică expertiza și resursele în domeniul cooperării europene și 
internaționale pentru a-și ajuta partenerii să își atingă întregul potențial prin această 
cooperare. Fundația Evris are o experiență vastă în participarea la proiecte finanțate din 
granturile SEE, un accent special fiind pus pe proiectele de importanță europeană din 
domeniile educației, culturii, inovării, dezvoltării regionale și ocupării forței de muncă. 
 
În cadrul proiectului ”Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, în 
parteneriat cu Fundația Evris, se vor organiza schimburi de experiență cu specialiști din 
Islanda, care vor contribui la dezvoltarea unor proiecte educaționale moderne și interactive 
în cadrul Bibliotecii ”V.A. Urechia”, la dezvoltarea și modernizarea serviciilor furnizate și la 
valorificarea clădirii de patrimoniu. 
 
Astfel, parteneriatul cu Fundația Evris din va contribui la atingerea obiectivului Programului 
RO-CULTURA care constă în consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare 
culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. 
 
Temeinicia prezentului proiect de hotărâre are la bază următoarele prevederi:  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicat în 
Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 555/5.VII.2019 art. 173 alin. (1) - „Consiliul 
judeţean îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii: (…) lit. d) - atribuţii 



privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean; lit. e) - atribuţii privind 
cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern”, alin. (5) – „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1)  lit. d), consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în 
condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean 
privind: lit. a) – educaţia; lit. d) – cultura; lit. j) – conservarea, restaurarea și punerea în 
valoare a monumentelor istorice și de arhitectură, a parcurilor, grădinilor și rezervațiilor 
naturale”, lit. n) – turism și lit. p) dezvoltare economică şi alin (7) „În exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la alin. (1) lit. e), consiliul judeţean: (…) lit. c) - hotărăşte, în condiţiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară ori din străinătate, 
precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei 
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.”;  
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 182 
alin. (1) „În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu 
majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz”. 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ art. 196 
alin (1) „În exercitarea atribuţiilor ce le revin, autorităţile administraţiei publice locale 
adoptă sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după 
cum urmează:lit. a) consiliul local şi consiliul judeţean adoptă hotărâri” şi alin (2) „În 
organizarea executării sau executării în concret a legii, autorităţile deliberative şi cele 
executive adoptă, emit sau încheie, după caz, şi alte acte juridice prin care se nasc, se 
modifică sau se sting drepturi şi obligaţii.” 
-  Ordinul Ministrului Culturii și Identității Naționale 2697/2019 privind modificarea și 
completarea Ordinului Ministrului Culturii și Identității Naționale 2545/2019 pentru 
aprobarea Ghidului solicitantului și documentelor aferente acestuia pentru Apelul de 
proiecte Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-
CULTURA. 
 
În aceste condiţii, proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Mihaela Horhocea/ 1 ex/16.10.2019                                                                               D.Ex. Laura Delia Angheluță 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

Stoica George 

 
 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Angheluţă Laura-Delia  

Direcţia Arhitect Şef 
 

Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara  

Serviciul Contencios şi 
probleme juridice  

 

_____________ 

Direcţia Patrimoniu 
 

Director executiv, 

Cristea Constantin 

Direcţia Programe 
 

Director executiv, 

Camelia Epure 

Direcţia Tehnică 
 

Director executiv, 

Săndulache Elena  


