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HOTǍRÂREA  Nr. ______ 
din  __________________ 2019 

 

privind: aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate și Serviciul Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:13027/26.11.2019 

 

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; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea 

programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană și al 
Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi 
protecţia mediului şi de servicii publice din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, şi Comisiei de 
specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură, activităţi 
ştiinţifice, sportive şi de agrement ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
           Având în vedere adresa Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și 
Privat Galați nr. 3575/18.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 
13027/18.11.2019; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c,d), alin. (5) lit. i) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean 

Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate și Serviciul Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă 
la hotărâre. 

 (2) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în 
numele și pe seama Consiliului Județean Galați, a Protocolului de colaborare. 
 Art. 2. Prezenta hotărâre se va comunica Universității ”Dunărea de Jos” și Serviciului Public 
Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

 

COSTEL FOTEA 
 

 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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          Anexa nr. 1 
 

Protocol de colaborare 
 
I Părțile 
1.1 Consiliul Județean Galați, cu sediul în Galați, str. Eroilor nr. 7, reprezentat prin dl. Fotea Costel, 

în calitate de Președinte, 
 

1.2 Universitatea “Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate, cu sediul în Galați, str. 
Domnească nr. 47, reprezentată prin dl. Bîrsan Iulian, în calitate de Rector, Prof. univ. dr. ing., 

 

și 
 

1.3 Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Galaţi, cu sediul în Galați, str. Traian nr. 454 A, reprezentat prin dl. Popa Cătălin, în calitate de 
Director General. 

 
II Scopul protocolului 
Părțile protocolului de colaborare convin prin prezentul acord desfășurarea unor activități comune 
de monitorizare a stării ecologice a bălții Zătun. 
 
III Obiectiv  
Derularea de activități de monitorizare a stării ecologice a bălții Zătun urmărește obiectivele 
specifice prezentate mai jos: 
3.1. Evaluarea calității apei din balta Zătun prin intermediul principalilor parametri fizio-chimici; 
3.2. Evaluarea calității substratului din balta Zătun prin intermediul principalilor parametri 

fizico-chimici; 
3.3. Evaluarea structurii și dinamicii fitoplanctonului din balta Zătun prin determinarea 

conținutului de clorofilă din apă; 
3.4. Evaluarea structurii și dinamicii vegetației macrofile din balta Zătun prin determinarea listei 

speciilor și a abundenței lor; 
3.5. Evaluarea structurii și dinamicii zoobentosului din balta Zătun prin determinarea listei 

speciilor și a abundenței lor; 
3.6. Evaluarea structurii și dinamicii ihtiofaunei din balta Zătun prin metoda de pescuit cu 

electronarcoză; 
3.7. Evaluarea stării ecologice generale a bălții Zătun pe baza elementelor investigate. 

 
IV Durata protocolului 
Prezentul protocol are valabilitatea de 5 ani de la data semnării sale, timp în care cu acordul scris al 
părților se pot organiza punctual și alte activități de cercetare. 
 
V Obligațiile partenerilor 
Părțile semnatare ale acordului se obligă ca, în perioada derulării activităților, să asigure buna 
desfășurare a activităților astfel: 
 
5.1. Consiliul Județean Galaţi 
5.1.1 Asigurarea accesului la balta Zătun. 
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5.1.2 Aprobarea programului calendaristic de realizare a acțiunilor ce fac obiectul prezentului 

protocol. 
 
5.2. Universitatea ”Dunărea de Jos” - Departamentul de Științe Aplicate 
5.2.1 Asigurarea, în fiecare sezon, a minim o inventariere a condițiilor abiotice și biotice, precum și 
comunicarea rezultatelor de monitorizare a stării ecologice a bălții Zătun. 
5.2.2 Asigurarea deplasării în zonele monitorizate ale bălții. 
 
5.3. Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat al Judeţului 
Galaţi 
5.3.1 Asigură disponibilitatea resurselor logistice existente pentru derularea în bune condiții a 
activităților de monitorizare. 
 
VI Notificări  
6.1 Orice comunicare între Parteneri în legătură cu prezentul protocol se va face în scris. 
6.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât la transmitere cât şi la primire. 
6.3 Comunicările între părţi care nu se refera la datele şi informaţiile confidenţiale se vor face de 
asemenea prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia ca primirea comunicării să fie confirmată în scris. 
 
VII Încetarea protocolului 
7.1. Prezentul protocol încetează de plin drept, fără a mai fi necesară vreo formalitate prealabilă sau 
intervenţia instanţei judecătoreşti, unilateral, cu notificarea celeilalte părţi cu 30 de zile 
calendaristice înainte de data la care se doreşte încetarea protocolului. 
7.2. Rezilierea prezentului protocol nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între 
părţi. 
 
VIII  Forţa majoră 
8.1. Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul protocol, 
pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
8.2. Îndeplinirea prezentului protocol va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
8.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod 
complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 
consecinţelor. 
8.4. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
8.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 30 zile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei 
convenţii, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
 
IX Litigii 
9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului protocol sau 
rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de 
către reprezentanţii lor. 
9.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa 
instanţelor judecătoreşti competente. 
 
X Clauze finale 
10.1. Persoane responsabile din partea părților: 
- Responsabil din partea CJ Galați – dna. Simona Elisei, consilier în cadrul Direcției Programe, 
directia.programe@cjgalati.ro, telefon 0236/302537; 

mailto:directia.programe@cjgalati.ro
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- Responsabil din partea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat 
Galați - Director General Popa Cătălin, secretariat@spjadppgalati.ro, telefon +40744372647; 
- Responsabil din partea UDJ Galați – conf. Luiza Florea, luizafloreagl@yahoo.com, telefon 
+40740286043; 
10.2. Prezentul protocol, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre 
acestea, anterioară sau ulterioară încheierii ei. 
10.3. Părţile au dreptul, pe durata punerii în aplicare a protocolului, de a conveni modificarea 
/completarea clauzelor prin act adiţional. 
10.4. Părţile vor duce la îndeplinire în mod corespunzător prevederile prezentului Protocol ce 
colaborare. 
 
Prezentul Protocol de colaborare a fost încheiat astăzi ___________, în trei exemplare originale, câte un 
exemplar pentru fiecare parte. 
   
 
 
 

 
Consiliul Judeţean Galaţi 

 

 

Președinte, 

 

Costel Fotea 

Universitatea “Dunărea de Jos” 

Departamentul de Științe Aplicate 

 

 

Rector, 

 

Iulian Bîrsan 

 

         

 

 

 

Serviciul Public Județean de Administrare a      

Domeniului Public și Privat al Județului Galați 

 

Director General, 

 

Cătălin Popa 

 
 

 

mailto:secretariat@spjadppgalati.ro


Simona Elisei/                                                                                                                          Director Executiv –                                              
1 ex./25.11.2019                                                                                                                       Camelia Epure                                                     
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Nr. 13027din 26.11.2019 
 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, 
prin Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe 
Aplicate și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați 
 
Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați se ocupă de 
administrarea Bazei de agrement Zătun și desfăsoară activități de amenajare, întreţinere, dezvoltare, 
curăţirea, igienizare şi exploatare a luciului de apă Zătun, conform regulamentului de organizare şi 
funcţionare al acestuia. 
 
Activitățile desfășurate în interiorul zonei de agrement Zătun, vor contribui la educarea populației cu 
privire la protejarea și conservarea naturii și a patrimoniului local cultural și de mediu, precum și Ia 
valorificarea durabilă a resurselor naturale și de pescuit, generând astfel, în timp, o creștere a nivelului 
de educație ecologică.Totodată, instituția a derulat proiecte cu finanțare europeană care au contribuit la 
protecţia şi conservarea patrimoniului local cultural, etnografic şi de mediu. 
 
Având în vedere necesitatea derulării activităților de monitorizare a stării ecologice a Bălții Zătun, 
Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați în colaborare cu 
Departamentul de Științe Aplicate din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați propune un 
Protocol de colaborare între Județul Galați, prin Consiliul Județean Galați. 
 
Prin derularea acestor activități se vor urmări atingerea următoarelor obiective: 

- Evaluarea calității apei din balta Zătun prin intermediul principalilor parametri fizio-chimici; 
- Evaluarea calității substratului din balta Zătun prin intermediul principalilor parametri fizico-
chimici; 
- Evaluarea structurii și dinamicii fitoplanctonului din balta Zătun prin determinarea conținutului 
de clorofilă din apă; 
- Evaluarea structurii și dinamicii vegetației macrofile din balta Zătun prin determinarea listei 
speciilor și a abundenței lor; 
- Evaluarea structurii și dinamicii zoobentosului din balta Zătun prin determinarea listei speciilor 
și a abundenței lor; 
- Evaluarea structurii și dinamicii ihtiofaunei din balta Zătun prin metoda de pescuit cu 
electronarcoză; 
- Evaluarea stării ecologice generale a bălții Zătun pe baza elementelor investigate. 

 
Pe toată durata protocolului, în fiecare sezon, se va efectua minim o inventariere a condițiilor abiotice și 
biotice și se vor comunica rezultatele de monitorizare a stării ecologice a bălții Zătun. 
 
Solicităm raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate, precum şi avizul 
Comisiilor de specialitate nr. 2, 3 și 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
Având în vedere cele prezentate, solicităm aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată. 

 

PREŞEDINTE,   

COSTEL FOTEA 

               



Simona Elisei /                                          Director Executiv – 
1 ex./25.11.2019                                                                                                                             Camelia Epure 

 
 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
Direcţiile din aparatul de specialitate  
Nr. 13027din 27.11.2019 
 
                                                 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind Protocolului de colaborare între Județul Galați,  

prin Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de  
Științe Aplicate și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat 

Galați 
 
 
 

Iniţiatorul, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, prezintă un proiect de 
hotărâre, scopul urmărit fiind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Galați, prin 
Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe Aplicate și 
Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați. 
 
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază: 
- adresa Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați nr. 
3575/18.11.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 13027/18.11.2019. 
 

Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind gestionarea serviciilor publice de 
interes județean, conform prevederilor art. 173 alin. (5) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”consiliul județean asigură […] cadrul 
necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean privind protecția și refacerea 
mediului”. 
 
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul 
Galați, prin Consiliul Județean Galați, Universitatea ”Dunărea de Jos” – Departamentul de Științe 
Aplicate și Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați, 
întruneşte condiţiile de legalitate, având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                                                                                                                                                   

 

Direcţia Programe 
 

 Director executiv, 
Camelia Epure 

Direcţia de Dezvoltare 
Regională 

 
Director executiv, 

Laura-Delia Angheluţă 

Direcţia Patrimoniu 
 

       Director executiv, 
Constantin Cristea 

Direcţia Economie şi 
Finanţe 

 
Director executiv, 

George Stoica 

Direcţia Arhitect Şef 
 

Arhitect Şef, 
Mărioara Dumitrescu 

Serviciul contencios 
şi probleme juridice  

 
Şef serviciu, 
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CONSILIUL JUDETEAN GALATI
In atentia Domnului Presedinte COSTEL FOTEA

prezenta vA supunem atenliei posibilitatea de a aproba prin hotardre incheierea
unui protocol de colaborare cu Universitatea "Durdrea de Jos" Gala1i - Departamentul de

$tiinle Aplicate pentru derularea de activitali de monitorizare a stdrii ecologice a Bal{ii
Zdtrn.

Prin derularea activitttlii Se vOr urmari urm激 Oarclc obiectivc:

l Evaluarea calitttlii apei din balta Ztttun prin intermediul principalilor parametri flzlo‐

chilnici;

2 Evaluarca calitalii substratului din balta Zatun prin intellllcdiul principalilor

parallletri flzicO_chilnici;

3 Evaluarea structur五 ,i dinanlicii fltoplanctonului din balta Zatun prin detellllinarca
COnlinutului de c10roflla din apう

;

4 Evaluarea strllcturii si dinamic五  vegetalici maCrOflle din balta Zttun prin
detellllinarea listei specillor si a abundentel 10r;

5 Evaluarea strtlctur五  si dinamic五  zoobentosului din balta Zatun prin deternlinarea

listei spec五lor si a abundeniel 10r;

6 Evaluarea strllcturii si dinamicii ihtiofaunci din balta Zatun prin metoda de pescult

cu electronarcoz五
;

7 Evaluarea starii ec010gice generale a bう 1!五 Zうtun pc baza elementelor investigate

Pe toati durata protocolului,ln flccare sezon,se va efectua minim o inventariere a

condilillor abiOticc si biOtice si sc vor comunica rczultatele de mOnitori7are a Stttni

ecologice a b11!五 Zatun
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