
 

 
 

HOTĂRÂREA Nr. ______ 

din___________________ 2019 
 

privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor 
cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, 
ediţia 2019  

Iniţiatori: Dl. Costel Fotea, Președinte al Consiliului Județean Galați 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 3401/18.04.2019  

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;  
Având în vedere solicitarea Asociaţiei Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi nr. 

3401/18.03.2019; 
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 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 între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor 
cu Handicap ”Sporting Club” Galați, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 
2019. 

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele 
Consiliului Judeţean Galaţi, a Acordului de parteneriat. 

Art.2.  Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, necesară organizării, la Galați, a „Cupei 
Danubius”, ediţia 2019.  

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei Persoanelor cu Handicap 
„Sporting Club” Galați. 

(2) Direcția de Economie și Finanţe, 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 

 

 
 
 
 

 
Carmen Coca/                                                                                                                                                                  D.ex. Camelia Epure 
1 ex./15.04.2019 

    

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul Judeţului, 

Ionel Coca 
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_________________________________________________________________________________ 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. ______/______ 

 

 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 
 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, jud. 

Galaţi,  tel. 0236 – 30.25.20, fax 0236 - 46.07.03, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. Costel 
Fotea – Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, pe de o parte, 

 
şi 
 
ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP „SPORTING CLUB” GALAŢI, cu sediul în 

municipiul Galaţi, Str. Nae Leonard, bl. S12, parter, ap. SAD, jud. Galaţi, tel/fax. 02364678685, 
cod fiscal RO10956264, reprezentată prin Preşedinte, Vasile Cristea, în calitate de organizator 
eveniment, pe de altă parte, 

 
 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 
 

Prezentul acord are ca scop stabilirea unui parteneriat pentru organizarea la Galați, în 
perioada 15-19 mai 2019 a “Cupei Danubius”, ediţia nr. 27. 

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

 

Obligațiile Consiliului Județean Galați  

- punerea la dispoziţiei a bazei de agrement Zătun pentru desfăşurarea competiţiei de pescuit în 
data de 18.05.2019; 

- asigurarea serviciilor de cazare pentru o parte dintre participanţii la eveniment; 

- asigurarea serviciilor de catering pentru competiţia sportivă de pescuit în data de 18.05.2019; 

- asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi; 

- implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 

Obligațiile Asociaţiei persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați 

- organizarea manifestărilor în cadrul „Cupei Danubius” în perioada 15-19 mai 2019;  

- asigurarea infrastructurii si logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a evenimentelor; 

- asigurarea cazării şi a meselor pentru participanţii la manifestări; 

- transportul participanţilor; 

- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului. 
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Art.3. DURATA ACORDULUI 
 
Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 
 
Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare originale, 

câte unul pentru fiecare parte.  
 
 
Semnatari 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

 
 

PREŞEDINTE, 

COSTEL FOTEA 

 
ASOCIAŢIA PERSOANELOR CU 
HANDICAP „SPORTING CLUB”  

GALAŢI 
 

PREŞEDINTE, 

VASILE CRISTEA  



ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
NR. 3401/18.04.2019  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați 

şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați, în vederea organizării, la 
Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019 

 
 

 
În perioada 15-19 mai 2019, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi va 
organiza, la Galați, a 27-a ediţie a „Cupei Danubius”, competiţie sportivă ce se adresează 
persoanelor cu handicap locomotor şi care va include o serie de concursuri sportive la atletism, 
tenis de masă, tir cu arcul şi pescuit sportiv. 
 
Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi, constituită în luna februarie 1992, 
militează pentru promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor cu handicap precum şi 
integrarea în societate prin derularea de proiecte, acţiuni şi activităţi socio-cultural-sportive. 
 
Acţiunile culturale şi sportive s-au dovedit a fi metodele cele mai eficiente privind recuperarea şi 
integrarea persoanelor cu handicap în societate. Efectele pozitive ale acestor acţiuni motivează 
pentru continuarea lor. 
 
„Cupa Danubius” este un proiect început în anul 1992 la care de-a lungul timpului au concurat 
persoane cu handicap locomotor şi asociat din Franţa, Grecia, Republica Moldova, Bucureşti, Satu 
Mare, Arad, Cluj, Zalău, Turda, Timişoare, Lugoj, Braşov, Iaşi, Ghoerghieni, Sf. Gheorghe, 
Odorheiu Secuiesc, Brăila, Constanţa, Ploieşti şi Galaţi.  
 
În toate cele 26 de ediţii organizate până în 2019, participanţii au concurat la atletism (100m, 
200m, 800m, 1.500m, aruncarea suliţei şi greutatea), tenis de masă, baschet în scaun cu rotile, tir 
cu arcul, tir cu puşca cu aer comprimat, volei din poziţia şezut, boccia, dartz, powerlifting şi 
pescuit sportiv. 
 
În perioada 15-19 mai 2019, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” organizează a 
27-a ediţie a „Cupei Danubius”, care va include competiţii sportive la sporturile menţionate. 
 
În data de 18 mai 2019, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” propune organizarea 
competiţiei de pescuit sportiv la Baza de Agrement Zătun, aflată în proprietatea Consiliului 
Judeţean Galaţi şi administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 
şi Privat Galaţi. 
 

Prin adresa nr. 3401/18.03.2019, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi a 
solicitat Consiliului Județean Galați încheierea unui parteneriat în vederea organizării la Galați, a 
„Cupei Danubius” în perioada 15-19 mai 2019. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul de 
parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- punerea la dispoziţiei a bazei de agrement Zătun pentru desfăşurarea competiţiei de pescuit în 
data de 18.05.2019; 
- asigurarea serviciilor de cazare pentru o parte dintre participanţii la eveniment; 
- asigurarea serviciilor de catering pentru competiţia sportivă de pescuit în data de 18.05.2019; 
- asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi; 



- implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 
 

Pentru organizarea și desfășurarea „Cupei Danubius” în bune condiții propunem alocarea sumei 
de maxim 10.000 lei. 
 
Având în vedere atribuțiile Consiliului Județean Galaţi, precum și buna colaborare anterioară cu 
Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați, considerăm necesară implicarea 
Consiliului Județean Galați 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 și al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea programelor integrate de 
dezvoltare partenerială locală, județeană, regională şi europeană. 
 
Luând în consideraţie importanţa acestui demers propunem aprobarea proiectului de hotărâre 
privind: aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu 
Handicap „Sporting Club” Galați, în vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019, 
în forma prezentată. 

 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
 

Costel Fotea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                D. Ex. – Camelia Epure 
1 ex./ 15.04.2019                                                                                                                    .  



 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                                   Nr. 3401/18.04.2019 

Direcţiile din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Galați 

şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați, în vederea organizării, la 
Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019  

 
 
Iniţiatorul prezintă un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea parteneriatului 
între Consiliul Județean Galați şi Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi în 
vederea organizării, la Galați, a „Cupei Danubius”, ediţia 2019. 
 
În perioada 15-19 mai 2019, Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galaţi va 
organiza, la Galați, a 27-a ediţie a „Cupei Danubius”, competiţie sportivă ce se adresează 
persoanelor cu handicap locomotor şi care va include o serie de concursuri sportive la atletism, 
tenis de masă, tir cu arcul şi pescuit sportiv. 
 
În data de 18 mai 2019, va avea loc Asociaţia Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” propune 
organizarea competiţiei de pescuit sportiv la Baza de Agrement Zătun, aflată în proprietatea 
Consiliului Judeţean Galaţi şi administrarea Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Domeniului Public şi Privat Galaţi. 
 
Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat este stabilită prin Acordul de 
parteneriat anexat la Proiectul de Hotărâre și se referă la: 
- punerea la dispoziţiei a bazei de agrement Zătun pentru desfăşurarea competiţiei de pescuit în 
data de 18.05.2019; 
- asigurarea serviciilor de cazare pentru o parte dintre participanţii la eveniment; 
- asigurarea serviciilor de catering pentru competiţia sportivă de pescuit în data de 18.05.2019; 
- asigurarea unor materiale de promovare a judeţului Galaţi şi a Consiliului Judeţean Galaţi; 
- implicarea directă în organizarea și desfășurarea manifestărilor. 

 
Pentru organizarea și desfășurarea acestor activități în bune condiții va fi alocată suma de 
maxim 10.000 lei. 
 
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. 54, lit. b din Regulamentul 
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În aceste condiţii proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile de legalitate. 
 

Director executiv, 
Stoica George 

Director executiv, 
Cristea Constantin 

Director executiv, 
Epure Camelia 

 
Arhitect Şef, 

Dumitrescu Mărioara 

 
Şef serviciu, 

Mişurnov Andrei 

 
 

 
 
 
 
 
Carmen Coca/                                                  D Ex – Camelia Epure 
1 ex./ 15.04.2019                                                                                                                           


